
RES strävan är att alla som arbetar för oss, besöker våra 
byggarbetsplatser eller befinner sig i närområdet där vi arbetar ska känna 
sig säkra, känna respekt för varandra och lämna vår arbetsplats utan att 
ha skadats, eller av misstag skadat någon annan.

Det finns alltid risker förbundna med en byggarbetsplats. Vi bygger vägar, 
spränger, gräver gropar och djupa diken, vi kör med tunga maskiner och 
lyfter tunga och komplexa strukturer.

Alla arbeten är noga förberedda och samordnade för att alla arbeten ska 
kunna genomföras på ett säkert och kontrollerat sätt. Vi tar säkerhet, 
hälsa och miljö på stort allvar och för oss är det nummer ett.

Många olyckor orsakas av den mänskliga faktorn; beslut, handlingar och 
missbedömningar, vilket betyder att olyckor kan förebyggas. Med detta i 
åtanke, har vi tagit fram den här broschyren med ett antal enkla regler 
som vi hoppas att ni respekterar och följer när ni befinner er på någon av 
våra byggarbetsplatser. Detta för att vi tillsammans dels ska kunna skapa 
en säker, miljövänlig och god arbetsmiljö för dels oss som arbetar på vår 
byggarbetsplats, men även så att du inte blir skadad på grund av det 
arbete vi utför.

Du håller den här broschyren i din hand därför att du är en av de 
personer som på ett eller annat vis kommer att komma i kontakt med 
någon av våra byggarbetsplatser. Antingen som besökare, markägare 
eller genom att du i ditt arbete antingen utför jobb i anslutning till vår 
arbetsplats, eller helt enkelt behöver passera vår arbetsplats för att 
komma till din egen.

VINDKRAFT EN LOKAL ANGELÄGENHET

Vi tar ansvar för vår 
egen och andras hälsa 
och säkerhet och vårt 
åtagande är att skapa 
en framtid där ingen 
skadar sig på jobbet.

RES står för en solid vindkraft med utgångspunkten
att påverka närmiljön så lite som möjligt och 
samtidigt tillföra nya positiva värden i närområdet. 
Vi kallar det POWER FOR GOOD.



   031-339 59 60        info.nordics@res-group.com        www.res-group.com
Lilla Bommen 1, SE 411 04, Gothenburg, Sweden

VILL DU VETA MER?

RES är världen största oberoende aktör inom förnybar energi – en global ledare på den snabbast växande 
energimarknaden. Under 37 år har RES gått i spetsen för att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd 
koldioxidfri energi och utvecklat och/eller byggt över 18 GW grön energi runt om i världen. Företaget driftar en 
portfölj på 6 GW grön energi runt om i världen åt en mängd olika aktörer. Med förståelse för våra kunders unika 
behov har RES säkerställt energiköpsavtal (PPA) på över 1,5 GW globalt, vilket möjliggör tillgång till energi till låg 
kostnad. RES sysselsätter mer än 2500 anställda och är verksamt i tio länder. 

Enkla regler som vi vill att du följer när du befinner dig inom vårt 
arbetsområde både för din egen, men även för vår säkerhet: 

1. Berätta alltid att du finns. Meddela vårt platskontor så att vi vet vad 
du har tänkt göra. På så sätt kan vi säkerställa att du får reda på 
vad som händer på vår byggarbetsplats och inte råkar hamna på fel 
ställe.

2. Uppehåll dig aldrig i arbetsområdet hur spännande det än ser ut. Det 
arbete vi utför innebär alltid risker att bli skadad.

3. Var uppmärksam på de varningsskyltar som sitter uppsatta och följ 
de anvisningar som står. Passera aldrig en bom eller avgränsning som 
placerats på en väg eller ute i skogen. Den är uppsatt för att varna 
och se till att inga obehöriga kommer in i arbetsområdet av misstag.

4. Lyssna på våra anställda. Ber någon av oss dig avlägsna dig från 
området, vänligen följ vår uppmaning. Det är för din säkerhet.

5. Följ hastighetsbegränsningen. Generell hastighetsbegränsning inom 
våra arbetsområden är alltid satt till 30 km/h.

6. För att synas ordentligt ber vi dig att alltid ha varningsblinkers på din 
bil påslagen inom byggarbetsplatsen. (Har du saftblandare, använd 
den istället.)

7. Om du ska utföra arbete i närheten eller inom vårt arbetsområde 
berätta det för oss. På så vis kan vi se till att både vårt och ditt 
arbete sker på ett säkert sätt.

8. Kontaktuppgifter om du skulle behöva komma i kontakt med oss, 
finns uppsatta vid infarterna till våra byggarbetsplatser och på våra 
platskontor. Om ingen svarar kan du alltid ringa till vårt huvudkontor 
på 031-339 59 60 som lotsar dig till rätt person.


