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Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av 

        
 

Projektets namn :     

Märkning :     

Adress :     

Arbetsområde :     

Entreprenadtid : Start : Slut : 
 

Byggarbetets miljösamordnare på arbetsplatsen 

Företag :   

Kontaktperson :   

Telefon :   

Mobiltelefon :   

Fax :   

E-post :   

  Byggherre   

Företag :   

Kontaktperson :   

Telefon :   

Mobiltelefon :   

Fax :   

E-post :   

  Entreprenör  Org nr : 

Företag :   

Kontaktperson :   

Telefon :   

Mobiltelefon :   

Fax :   

E-post :   

 

Arbetsmiljöfrågor hanteras i följande forum : 

Intern utbildning 
 Byggmöten 
 Protokoll finns uppsatt/tillgängligt vid :   

 
Gäller ID 06 på arbetsplatsen Ja   Nej   



 
Allmän arbetsmiljö inriktning  
 
Entreprenör och dess anställda ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet 
samt beakta och följa lagar, föreskrifter och anvisningar  
 

Godkända arbetsinstruktioner och anvisningar skall användas för att minimera  
olyckor och tillbud. Instruktioner och anvisningar ska kontrolleras löpande och 
revideras vid behov 

              
Allmänna ordningsregler- och skyddsregler  
Förutom gällande lag, förordningar, föreskrifter och avtal gäller följande 
ordnings- och skyddsregler 
   
God ordning skall gälla på arbetsplatsen. Detta skapa trivsel och framkomlighet  
kan förhindra många olyckor. 
 
Skyddsanordningar skall utföras enligt Arbetarskyddsstyrelsens skyddsföreskrifter. 
 
Personlig skyddsutrustning skall användas där så krävs. Utrustning skall tillhandahållas 
av arbetsgivaren. 
 
Lyftanordningar skall vara besiktigade enligt AFS 2003:6. 
 
Material skall läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägar och 
utrymningsvägar ej blir blockerade. Spillmaterial tas omhand – fortlöpande. 
 
Åtgärder föra att minimera hörselskadligt buller- och ljud ska vidtas av alla inom bolaget. 
Arbetsmetoder och verktyg skall väljas för att minimera spridningen av buller- och ljud. 
 
Arbetsmoment där damm- eller luktspridning förekommer skall avskärmning för  
Damm- och luktspridning skapas till intilliggande lokaler eller rum. 
Arbetsmetoder och verktyg skall väljas för att minimera spridningen av damm- och lukt. 
 
Alkohol, droger är förbjudet på arbetsplatsen. 
Rökning är förbjudet inomhus, rökning får ske utomhus på angiven plats. 
 
Förebyggande åtgärder : 
Dagbok förs så att den dagliga driften bokförs. 
Anställda inom bolaget har utbildning som passar deras arbetsbeskrivning. 
Varselväst och hjälm skall bäras inom arbetsplatsen. 
Andningsskydd – mun och nässkydd med dammfilter typ IIb ( p2 ) vid rivnings arbete. 
Ögonskydd – Skyddsglasögon vid användande av vinkelslip- eller vattensåg. 
Hörselskydd – Hörselkåpor vid användande av vinkelslip- eller vattensåg. 
Skyddshandskar – vid behov. 
 

Transporter 
 

Fordon skall framföras med stor försiktighet och låg hastighet på vägar i anslutning till 
arbetsområdet 
 
Allmänna transportvägar eller brandvägar får ej blockeras 
 
Parkering får endast ske på anvisad plats 
 
Lastning och lossning av gods får endast ske inom inhägnat område och anvisat 
arbetsområde. 
 
Anvisade tillträdesleder så som trappor, hissar, ledgångar skall användas. 



Miljö 
 

Byggmaterial 
Produkter som ger upphov till farligt avfall skall undvikas och får överhuvudtaget inte 
användas om ersättningsprodukter finns. 
 
Byggmaterial som innehåller ämnen på avvecklingslista får ej utnyttjas. 
eventuella undantag skall först godkännas av beställaren och dokumenteras noga. 
 
Bygg varudokument och säkerhetsdatablad skall finnas på valda och levererade produkter. 
 
Avfall 
Farligt avfalls material sorteras separat, omhändertas och transporteras enligt gällande lag 
till godkänd mottagare som verifierar mottagandet genom mottagningsbevis. 
 
Vanligt avfall sorteras enligt REPA-registret på arbetsplatsen, enligt anvisningar. 
 
Väderskydd 
Fuktkänsligt byggmaterial skall lagras väderskyddat i uppvärmt tält eller container där 
lägsta temperaturen ej får understiga + 10 grader Celsius. 
Materialet skall ligga fuktskyddat mot mark. 
 

Arbete med särskild risk 
 

Förutom de punkter som anges på nästa sida skall även projekt specifika arbetsmoment 
analyseras med avseende på risk. 
 
Åtgärdsförslag samt ansvarig ska anges för varje förekommande arbete med särskildrisk. 
 

 
    Förekommer       

Nr Arbete med särskild risk Ja Nej Förekommer vid Åtgärd Ansvarig 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
 
Övriga riskanalyser från entreprenören redovisas i bilagor. 

 
 
 
 
 
 
 



Riskarbeten 
 

I Enlighet med 12a § AFS 2008:16 när följande slag av arbeten ( arbeten med särskild risk ) 
är aktuella skall arbetsmiljöplanen dessutom innehålla en beskrivning av de särskilda 
åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön skall kunna uppfylla kraven i 
arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter samt andra föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen 
Eller arbetsmiljöverket meddelat med stöd av arbetsmiljöförordningen och som är 
tillämpliga vid behov. 
 
Denna risk analys är övergripande och skall alltid projektanpassas och innehålla 
riskbedömning samt åtgärdsförslag, samt skall kompletteras vid behov. 
 

    Förekommer       

Nr Arbete med särskild risk Ja Nej Förekommer vid Åtgärd Ansvarig 

1 

För fall till lägre nivå där 
nivåskillnaden är två meter eller 
mer           

2 
Att begravas under jordmassor 
eller sjunka ned i lös mark           

3 

Arbete med sådana kemiska eller 
biologiska ämnen som medför 
särskild fara för hälsa och 
säkerhet eller som enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter 
omfattas av krav på medicinsk 
kontroll           

4 
Arbete där de som arbetar 
exponeras för joniserade strålning           

5 
Arbete i närheten av 
högspänningsledningar           

6 Arbete som medför drunkningsrisk           

7 
Arbete i brunnar och tunnlar samt 
anläggningsarbete under jord           

8 
Arbete som utförs under vatten 
med dykarutrustning           

9 
Arbete som utförs i kassun under 
förhöjt lufttryck           

10 
Arbete vid vilket sprängämnen 
används           

11 

Arbete vid vilket lansering, 
montering och nedmontering av 
tunga byggelement eller tunga 
formbyggnadselement ingår           

12 
Arbete på plats eller område med 
passerande fordonstrafik           

13 

Rivning av bärande konstruktioner 
eller hälsofarliga material eller 
ämnen ( AFS 2000:24           

 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7


Tidpunkt 
klockslag   Checklista vid arbetsplatsolycka Telefon nummer 

  1 Ge nödvändig första hjälp   

  2 Ring 112, larma ambulans - brandkår - polis   

  3 Se till att vägvisare för ambulans finns   

  4 Säkra olycksplatsen för vidare olyckor   

  5 Se till att någon följer med de skadade till sjukhuset   

  6 
Kontakta byggarbetsmiljösamordnaren för arbetsmiljön 
på det gemensamma arbetsstället   

  7 Anmäl skadan på arbetsmiljöverket   

  8 Anmäl skadan på försäkringskassan   

  
  

  

  
 

Kontakta företaget och eventuellt andra berörda företag   

  
 

Kontakta anhöriga till skadade   

  
 

Kontakta arbetsmiljöinspektionen   

  
 

Kontakta företagshälsovården   

  
 

Var förberedd på kontakt med polis och massmedia   

  
  

  

  
 

Samla alla involverade på en trygg plats   

  
 

Låt ingen gå hem direkt   

  
 

Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga   

  
 

Erbjud nödvändig emotionell hjälp   

  
 

Ordna socialt kontaktnät för kvallen   

  
 

Informera om stressreaktioner   

  
 

Bestäm när gruppen skall återses nästa dag   

  
  

  

  
 

Informera anställda om händelsen och eventuelle stressreaktioner 

  
 

Se till att anhöriga till inblandade får besök från arbetsledningen 

 


