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Syftet med ID06 är att förhindra svartarbete och ekono-
misk brottslighet samt att stärka den sunda konkurren-
sen.

På en ID06-arbetsplats ska man föra närvaroförteckning 
på alla som vistas på byggarbetsplatsen 
vilket innebär att samtliga på arbets-
platsen är skyldiga att ha giltig 
legitimation samt bära synligt 
ID06-kort eller namnbricka.

Entreprenörer och leverantörer 
är skyldiga att åberopa ID06 i 
avtal med eventuell underentre-
prenör.

Obligatoriska uppgifter på kortets framsida är:

•	 Företagsnamn	i	klartext
•	 Företagets	organisationsnummer
•	 Fotografi	(högupplöst)
•	 För-	och	efternamn
•	 Kortnummer	(tillhandahålls	av	PAS	Card)
•	 ID06-logotype
•	 Giltighetstid

Frivilliga	uppgifter	på	kortets	framsida	är:
•	 Företagets	logotyp
•	 Fritt	textfält,	ex.	titel

ID06-KORT VIA CRAMOVAD ÄR ID06?
 
ID06-kort används för obligatorisk ID- och närvaro-
redovisning på byggarbetsplatser. Alla som befinner 
sig på en ID06-byggarbetsplats är skyldiga att ha ett 
ID06-kort och bära det synligt.

Cramo levererar alltfler tjänster och produkter för ökad 
säkerhet på byggarbetsplatser. Nyckeln till användnin-
gen av dessa tjänster och produkter är ID06-kortet, där-
för hjälper Cramo sina kunder att skaffa ID06-kort.

FÖRDELAR	MED	ATT	ANSÖKA	OM
ID06-KORT VIA CRAMO:
•	Enkelt - Cramo hjälper till med adminis-
trationen,	exempelvis	fotografering	och	
ifyllnad av formulär sker direkt på depån.  
Dessutom tar Cramo utan kostnad fram 
registreringsbeviset som behövs för registreringen.

•	Tidssparande - En registrering hos Cramo gör att du kan 
beställa kort direkt efter att registreringen är genomförd.

•	Smidigt	-	Med	ett	ID06-kort	kan	du	till	exempel	få	tillgång	till	
Cramo24 och kan i och med det hyra maskiner och utrustning 
dygnet	runt	i	Stockholm,	Göteborg	och	Helsingborg.
Läs	mer	om	CRAMO24	på	www.cramo.se/skalskydd

Giltigt kort – ditt inträde till Sveriges bygg-bransch

För	att	underlätta	för	våra	kunder	att	få	ett	ID06-kort	enkelt	
och	snabbt,	har	Cramo	etablerat	ett	samarbete	med	PAS	Card,	
som är ackrediterad leverantör av ID06-kort. Cramo hjälper 
då	till	att	registrera	företaget	hos	PAS	Card,	
vilket är ett krav innan beställningar av kort 
kan påbörjas. Registreringar genom Cramo 
prioriteras hos PAS Card och det går därför 
snabbare än om du gör det själv.
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