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CRAMO SÄKRAR ER 
BYGGARBETSPLATS



Cramo hjälper er med system för elektronisk närvaroregistrering och 
skalskydd som hindrar obehöriga från att komma in på arbetsplatsen

CRAMO GÖR ER ARBETSPLATS SÄKRARE

Inom byggbranschen rapporteras årligen mer än 6000 stölder till ett varuvärde av 1,5 

miljarder kronor. För att motverka stölder och att obehöriga befinner sig på 

byggarbetsplatserna har ”byggbranschen i samverkan” tagit fram en ID06-legitimation som 

gäller för hela byggbranschen. Ansökan om ett ID06-kort sker via ett ackrediterat företag, mer 

information finns på www.id06.se. 

Med ID06-kortet som grundförutsättning presenterar Cramo här ett antal produkter och pa-

ketlösningar som kan göra er byggarbetsplats säkrare.

ID06-kortet tillsammans med Cramos kundanpassade säkerhetslösningar bidrar till att;

•  Minska antalet stölder

•  Förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatsen

•  Skapa ordning och reda på arbetsplatsen

•  På ett enkelt sätt ta fram återsamlingslistor vid olyckshändelse eller närvarounderlag    

            för skattekontroll

•  Öka säkerheten genom att hålla obehöriga ute från arbetsplatsen

•  Minska kostnader för nyckelhantering
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PAKETLÖSNINGAR SOM SÄKRAR ER 
BYGGARBETSPLATS
Grundkomponenter

Cramo erbjuder produkter som kan skräddarsys till just Er arbetsplats. Nyckeln är ID06-kortet 

som används för in-/utpassering på byggarbetsplatsen med hjälp av olika typer av passersystem 

exempelvis grindar eller dörrar. När inpassering sker registreras det i informationssystemet.

- SCU är byggarbetsplatsens central till vilken man ansluter exempelvis dörrsystem,  
slaggrindar och rotationsgrindar
- Bordsläsare är en inläsningsenhet för ID06-kort, som ansluts med USB till dator på platskontoret
- Registreringsenheter för in-/utloggning på arbetsplatsen
- Dörrlåssystem 1 in passersystem för dörr på exempelvis bod
- Dörrlåssystem 2 in/ut passersystem för dörr på exempelvis bod
- Rotationsgrind för in-/utpassering av personer vid inhägnad byggarbetsplats
- Slaggrind, motoriserad in-/utpassering av fordon vid inhägnad byggarbetsplats
- Containersystem för säkrare hantering av verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatsen
- Informationssystemet är ett webbaserat system som hjälper platsledningen att hålla ordning på 
   arbetsplatsen, samt ett verktyg att sköta närvaroredovisningen enligt ID06-standard
- Administratörsabonnemang för det webbaserade informationssystemet
- GPRS-abonnemang kan aktiveras då arbetsplats inte har tillgång till internet

OLIKA Arbetsplatser har olika krav och förutsättningar för att arbeta med säkerhet. 

HÄR presenteras några förslag på hur ni kan säkra ert bygge.

Elektronisk närvaroregistrering*
Elektronisk närvaroliggare över vem som är på arbetsplatsen.
•  SCU
•  Bordsläsare
•  Registreringsenhet
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Avdelningen kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Cramo AB
08-623 54 00
info.se@cramo.com
www.cramo.se
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Container System

• Motoriserad
•  Flyttbar
• Öppnas med ID06-kort

Slaggrind
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Återsamlingsplats
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ID06-kort

•    

Inpassage för personal
Flyttbar på plåt
Öppnas med ID06-kort

Rotationsgrind

Webbaserat 
informationssystem
Närvarolista• 

• 
• 
• 

Information System

Dörrsystem

Dörren öppnas med 
ID06-kort
Inga nycklar
Passar alla dörrar

Platschef stämmer av 
återsamlingslista från 
Information System vid 
olycksbud

Invändigt säkert 
containerlås
Öppnas med ID06-kort
Inga nycklar

”Nyckel” till arbets-
platsen, bodar, 
containrar och 
dieseltankar

I samarbete med
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Elektronisk närvaroregistrering med skalskydd*
Endast inregistrerade kommer in på 
byggarbetsplatsen. Obehöriga får kontakta
platsledningen för inpassering. Närvaroregistreringen sköts vid in-/utpassering via grindarna. Med 
detta system finns det möjlighet att ha full kontroll på att endast behöriga finns på arbetsplatsen. (Vem 
som är behörig styrs av administratören.)
•  SCU
•  Bordsläsare
•  Rotationsgrind
•  Slaggrind motoriserad

•  Staket

Elektronisk närvaroregistrering med skalskydd och säker förvaring*

Endast behöriga kommer in på arbetsplatsen enligt ovanstående förslag. Här har man utökat 

förslaget med att sätta dörrlåssystem på exempelvis boddörrarna eller förse container med 

ID06-lås. Endast de som är behöriga kommer åt ID06-låsta utrymmen. (Vem som är behörig 

styrs av administratören.)
•  SCU
•  Bordsläsare
•  Rotationsgrind
•  Slaggrind motoriserad
•  Dörrlåssystem in-/utpassering
•  Containersystem

•  Staket

*) Administratörsabonnemang till 

Infobrics informationssystem och 

GPRS-abonnemang faktureras av 

Infobric.
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