
NCC Site introduction

NCC:s arbetsplatsintroduktion är en webbaserad utbildning och består av två delar.

Vad behöver mer vara på plats innan ankomst till arbetsplatsen?

Mer information finns på ncc.se/for-leverantorer/pa-arbetsplatsen/
Du kommer också att få information av NCC:s produktionsledning i samband med 
att en arbetsplats startar upp.

Generell introduktion som innehåller NCC:s  
generella säkerhets- och arbetsmiljöinformation.

Onlineutbildning för alla i branschen som utvecklats av Bygg-
företagen i samråd med sina medlemsföretag.

Utbildningen, som syftar till att öka förståelsen för vanliga risker 
på arbetsplatsen och hur de kan förebyggas, är obligatorisk för alla 
personer som stadigvarande arbetar på arbetsplatser med 
produktion.

Safe Construction Training. Samtycke för registrering i ID06 kompetensdatabas.

Arbetsplatsspecifik introduktion som innehåller 
specifik information och genomgång av risker 
som gäller just på den aktuella arbetsplatsen.

Vid genomförandet av NCC:s arbetsplatsintroduktion och Safe
Construction Training är det viktigt att individen lämnar samtycke till 
att utbildningar får registreras i ID06 kompetensdatabas. 

Det enklaste är att lämna ett centralt samtycke som omfattar alla 
utbildningar. Du kan läsa mer om hur man går till väga för att lämna 
samtycke i kompetensdatabasen >> här.

Är giltig ett år och behöver inte upprepas om du vistas på flera 
av NCC:s arbetsplatser under den perioden.

Ska genomföras varje gång du kommer till en ny NCC-
projektarbetsplats. För våra industriarbetsplatser och mobila 
siter kommer den specifika introduktionen göras en gång per år.

Du ansvarar för att dina egna 
medarbetare samt de samarbets-
partners som utför arbete för er 
räkning på arbetsplatsen genom-
för både NCC:s arbetsplatsintro-
duktion samt Safe Construction 
Training med godkänt resultat 
innan ankomst.

För vår gemensamma säkerhet 
behöver du också se till att 
övriga behörighetsutbildningar 
finns tillgängliga på ID06 kompe-
tensdatabas. 

Se NCC:s specifika krav på 
ncc.se/for-leverantorer

Vilket ansvar har du som 
leverantör?

Alla som självständigt ska arbeta 
på NCC:s byggarbetsplatser, 
mobila arbetsplatser och fasta 
anläggningar.

Vilka ska göra NCC:s introduktion 
och Safe Construction Training?
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Under 2022 införs en ny rutin för introduktion till NCC:s producerande arbets-
platser. Det innebär att alla som ska utföra arbete på någon av våra arbets-
platser ska ha genomfört NCC:s arbetsplatsintroduktion med godkänt resultat 
innan ankomst. Läs mer nedan om vad det innebär.

Varför inför NCC en ny rutin för 
arbetsplatsintroduktioner?

Vi vill:

•  Ge alla som ska jobba på en av 
NCC:s arbetsplatser en smidig 
och enhetlig introduktion och en 
möjlighet till god förberedelse 
innan ankomst till den nya arbets-
platsen.

•  Öka tillgängligheten genom 
digitala introduktionsutbildningar.

•  Höja kvaliteten på introduktions- 
materialet och säkerställa en 
gemensam kunskapsnivå.

https://www.ncc.se/for-leverantorer/pa-arbetsplatsen/
https://www.id06kompetensdatabas.se/instructional-videos
http://ncc.se/for-leverantorer

