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Förord 
Jag har gjort min verksametsförlagda utbildning (VFU) på Peab Anläggning AB. VFU är en 
del av min utbildning på Luleå Tekniska Universitet, Bygg och Anläggnings programmet. 
Under min praktikperiod har jag fått vara på Akkats kraftverk utanför Jokkmokk och även på 
ett mindre jobb på Vittjärvs kraftverk. Där har jag fått förmånen att vara med om unika 
uppdrag och jobba med många duktiga personer med stort stöd och förtroende för min 
utbildning till arbetsledare inom denna bransch. Vill därför rikta ett stort tack till Peab 
Anläggning för att jag fick chansen att göra min VFU hos dem och speciellt till den personal 
som jag arbetat med under denna period, för erat stöd och fantastiska bemötande. 

Boden 1 december 

Per Johansson 
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Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete av mig, Per Johansson, och beskriver det företag och den 
arbetsplats som jag tillbringat min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på. I 
examensarbetet ingår det att ta upp ett problem och presentera en eventuell lösning på 
problemet. 

Jag hittade inte något specifikt prroblem att skriva om på den arbetsplats jag varit på utan jag 
har försökt att beskriva vad vissa personer inom arbetsledning på bygg och 
anläggningsföretag ofta upplever som ett problem angående hur projekteringen fungerar. Efter 
att jag intervjuat ett antal personer på flera olika företag så visade det sig att de flesta tycker 
att det saknas praktisk kompetens i vissa projekt när man projekterar. Det leder till att de både 
kan vara svårt att utföra projekten ur ett arbetsmiljöperspektiv och även rent byggtekniskt. 
Detta är olika beroende vad det rör sig om för typ av projekt. Men alla jag pratade med var 
överens om att det förekommer.  

Det finns ingen given lösningen på denna problematik men känslan hos många är att  
konstruktörer ofta kommer direkt från skolan utan någon praktisk erfarenhet och att det borde 
göra det svårt att kunna se om och hur man löser uppgifter i praktiken.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport är mitt examensarbete och en del av den verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) Y0007B som ingår i högskoleutbildningen Bygg och Anläggning. Examensarbetet  
beskriver verksamheten och berör ett problem eller ett utvecklingsområde som är aktuellt på 
just denna arbetsplats. Jag uppmärksammade att det verkade finnas en problematik gällande 
vissa jobb där inte projekteringen innefattat arbetsmiljökrav och praktiska lösningar. Jag har 
tittat på hur regelverken ser ut samt intervjuat berörda personer.      

 

1.2 Peab  

Peab titulerar sig som ett av Nordens största bygg- och anläggningsföretag och har ca: 13000 
anställda med en omsättning över 40 miljarder kronor.1 Koncernen har dotterföretag i Sverige, 
Norge och Finland och är ett börsnoterat företag på Nastaq Stockholm. Peab har fyra 
affärsområden som är: Peab Bygg som utför byggentrepenader åt både externa och interna 
beställare i Norden. Peab Anläggning som bygger och underhåller broar, vägar, järnvägar och 
annan infrastruktur inom Norden. Peab Industri tar hand om dom jobb där man samarbetar 
mellan dom olika affärsområdena i form av konsortium inom arbetsområdena grundläggning, 
grus, sand, betong, asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement. Och den sista 
delen inom Peab är Projektutveckling där man ansvarar för koncernens förvärv, utveckling 
och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter. 

1.3 Akkats kraftverk 

Akkats kraftverk ligger 4 kilometer norr om Jokkmokk längs riksväg 45. 2002 var det ett 
omfattande haveri där turbinen snabbstoppade och orsakade omfattande skador på 
fundamentet under själva turbinen.2 Efter haveriet kunde stationen bara leverera 80% av sin 
kapacitet. 2004 startade därför Vattenfall en stor ombyggnad av Akkats kraftverk. Målet är att 
ersätta det  nuvarande gammla aggregatet med två mindre och effektivare aggregat. Totalt är 
det sprängt ut 60000 kubik sten för att få plats med en ny maskinhall och tilloppstunnel för det 
ena aggregatet. Det nya aggregatet är på plats och producerar el sedan 2013. 2014 startade 
rivningen av det gamla som enligt tidplanen skall stå klart i början av 2016. Tack vare detta  
kommer Vattenfall att öka produktionen med 26 GWh som motsvarar uppvärmningen av 
drygt 1200 normalstora villor. 

Jag började min VFU den första April i Akkats och då hade bara uppbyggnaden av det gamla 
aggregatet pågått några veckor och själva uppbyggnaden hade inte startat. Bygget startade 
längst ner i det som kallas för sugrörsförlängningen. Sugrörsförlängningen är uppbyggt som 
två tunnlar i betong där sugröret är anslutet som leder upp till turbinen. Sugröret kan beskrivas 
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som den del som sitter under turbinen och framkallar en sugverkan för att öka turbinens 
effekt. Dessa tunnlar som var anpassade för det gamla aggregatet var lite för stora för den 
kommande mindre och skulle därför göras mindre. Vi skulle gjuta på tre av fyra sidor av 
dessa båda tunnlar. Först gjöt vi golv, sedan ena väggen och sist taket (valvet). Efter dessa 
tunnlar var gjutna så påbörjades jobbet med sugröret som är gjort i 40 mm stål. Detta rör kom 
i bitar som var förtillverkade och monterades av ett tyskt företag som heter Voith. När man 
kommit ungefär tio meter upp med detta rör så började vårat jobb att gjuta in detta rör. Det är 
mycket att hålla reda på vid dessa gjutningar som stighöjd (hur högt man får gjuta per timme) 
för att uppnå den hållfasthet som är angiven. Detta är huvudarbetet som vi hållit på med under 
min tid i Akkats men sen har det funnits många mindre jobb i och runt detta samtidigt.   

1.4 Syfte 

Att uppmärksamma att det finns brister i projekteringsstadiet för att unvika onödiga störningar 
och onödiga kostnader i vissa projekt.  

1.5  Målsättning 

Att belysa problem i ämnet och uppmärksamma beställare, konstruktörer och entreprenörer 
för att i framtiden kunna ha praktiska lösningar som gagnar både arbetsmiljön och i slutändan 
även ekonomin. 

1.6 Avgränsningar 

Det problem som tas upp i rapporten kommer från intervjuer med personer främst från 
entreprenörsidan som ingår i arbetsledning på några olika företag. Vinklingen från 
konstruktörsidan uteblev på grund av att ingen av dem jag tagit kontakt med ville ställa upp 
på intervjuer angående detta. Det jag vill visa med denna rapport är att det finns ett visst 
problem med att se på arbetsmiljön i projekteringsfasen och både jag och dem jag talat med är 
noga att påvisa att det inte ska ses som kritik till konstruktörsföretagen utan attdet befintliga 
regelverket medför vissa luckor. 

1.7 Metod 

Arbetssättet jag jobbat med består främst av samtal i ämnet inom arbetsledning på olika 
företag i länet. Jag har gämnfört de kommentarer och åsikter jag fått in under mina intervjuer 
med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om berg- och gruvarbeten. 
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2 Problembeskrivning, regelverk och tillvägagångssätt 

2.1 Problembeskrivning  

I mitt yrkessamma liv som snickare kom jag för första gången i kontakt med ett problem. Det 
visade sig att vissa arbetsmoment inte var praktiskt möjliga att utföra så som det visade att vi 
skulle bygga enligt de ritningar man fått. Detta medförde stora irritationer och det hörs ofta att 
man klagar på att vissa konstruktörer tycker att det är viktigare hur det ser ut än att det är 
praktiskt möjligt att bygga. 

Missar i konstruktioner är svårt att undvika men poängen är att det finns många fall där det 
visar sig att ur ett arbetsmiljöperspektiv går projekten inte att genomföra. Det finns exempel 
på jobb som har fått omförhandlats för att det inte alls har tittats på arbetsmiljön under 
projektering och vid start visat sig att man inte kunnat ta dit sin personal för att det skulle vara 
för farligt. Många av dem jag pratat med tycker att det borde fokuseras mera på arbetsmiljön 
under projekteringen. Här kommer ett exempel på ett problem som arbetsmiljöverket satt upp 
ett regelverk för men som inte alls visat sig vara så enkelt att tillämpa. 

Luften på arbetsplatser under jord är inte enkel att få riktigt bra. Det finns många faktorer som 
gör att förutsättningarna ändras hela tiden och detta arbete visade sig behöva långt mer 
resurser än vad man räknat med. Detta exempel är hämtat från den plats där jag tillbringade 
större tiden av min VFU.  Arbetsplatsen var Akkats kraftverk och det mesta av arbetet sker 
under jord. De största arbetsmomenten omfattar betong och ståljobb. Med detta innebär att det 
svetsas och även att betonlastbilar och betongpumpar används ofta. 

Som vi kunde se så var de största orsakerna till att det blev dålig luft dieseldrivna maskiner 
och svetsrök. Dessa medför att luften väldigt fort blir dålig om och även fort skadlig att 
visstas i om man inte vidtar åtgärder. Problemet med en sådan arbetsplats är att 
förutsättningarna hela tiden ändras med byggets gång. Detta beror t.ex. på att allt eftersom 
man bygger så ändras luftens olika vägar att komma in eller ut ur berget. När det är kallt 
funkar det på ett sätt, när det är varmt på ett annat och när det är lågtryck eller högtryck o.s.v. 
Eftersom bygget fortlöpte och arbetsplatsen ändrar utseende, form och att bygget sakta flyttar 
sig så ändrades även förutsättningarna för ventilationen. Och då det märktes mest var då 
behovet var som störrst och luften ändrades fort till det sämre. I detta fall så är jag övertygad 
att det skulle vara svårt att göra ligga före i tid och förutspå hur det skulle fungera och att det 
har gjorts de åtgärder som behövts finns det inget tvivel om. När denna entreprenad startade 
så var detta en av punkterna som Vattenfall hade med i riskbedömmningen och att det jobbats 
med detta hela tiden är inte heller det jag vill peka på. Det vi kunde se är att det fanns flera 
fall där arbetsmoment inte kunde utföras på ett säkert sätt enligt ritningar och fick då göra 
ändringar i och med detta. Att göra ändringar medför oftast i en hel del merjobb och kan ses 
som en betydande störning i arbetet som i vissa fall även kostar pengar. Detta är bara ett 
exempel på ett problem som kan finnas på en arbetsplats och det borde av större vikt att de 
jobb man projekterar ska kunna gå att utföra på ett säkert sätt i kombination till funktion och 
design.  
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2.2 Regler och allmänna bestämmelser 

Dessa regler är hämtade från Arbetsmiljöverkets hemsida3 och visar de extraregler som 
tillkommer vid arbete under jord. Detta anpassas olika beroende på hur stora och under hur 
lång tid jobbet utförs på. Om man tittar lite extra på dessa regler så kan man fort se att det kan 
medföra vissa bekymmer för att kunna utföra arbetsmoment på ett säkert sätt enligt dessa 
bestämmelser. 
 
Allmänt 
4 § Arbetsmetoder och utrustning ska väljas som förebygger ohälsa och olycksfall orsakade 
av t.ex. luftföroreningar, syrebrist, buller, vibrationer, otillräcklig belysning eller olämpliga 
arbetsställningar och arbetsrörelser under arbete. Motorer som inte avger förbränningsgaser 
till omgivningen ska i möjligaste mån användas under jord. 
 
Ventilation 
10 § Behovet av ventilation ska bedömas och dokumenteras innan arbetet påbörjas. Om 
ventilation behövs ska ventilationssystemets utformning planeras och dokumenteras innan 
arbetet påbörjas. Ventilationssystemet ska dimensioneras så att luftkvaliteten i vistelsezonen 
blir tillfredsställande. Huvudfläktarnas luftflöde och tryckuppsättning ska mätas kontinuerligt. 
Larm ska finnas som indikerar oförutsedda stopp i fläktsystemet. 
 
Fordon 
14 § Dieselmotorer som regelbundet används under jord ska fortlöpande undersökas 
beträffande avgasernas halter av kolmonoxid och partiklar (svärtning). Motorerna ska vid 
behov justeras. Motorerna ska även undersökas, åtgärdas och hållas rena för att minska  
brandrisken. 
15 § Bensin, etanol eller gas får inte användas som bränsle för förbränningsmotorer under 
jord. Utryckningsfordon får vara bensin-, etanol- eller gasdrivna. 
16 § I fordon och maskiner som nyttjas under jord ska finnas tillräckligt många flyktfilter för 
det antal personer som kan transporteras i fordonet eller maskinen. Flyktfilter ska förvaras på 
ett sådant sätt att de inte skadas, är lättåtkomliga samt hålls rena och funktionsdugliga. 
Flyktfilter kan även vara personliga. 
17 § Personer får transporteras med fordon eller maskiner endast på särskilda 
passagerarplatser.  

2.2.1 Kommentarer till enskillda paragrafer 

Till 4 § Arbetsmiljön under jord kännetecknas av buller, damm, gaser, drag, fukt, mörker och 
trånga utrymmen. Fallande sten är fortfarande orsaken till de flesta svårare olyckorna. Av 
lindriga arbetsskador utgör skadetyperna skärskador, vrickning och sträckning majoriteten av 
det totala antalet skador. Arbetsskadorna som drabbar arbetstagare i berg- och gruvarbete 
utgörs främst av belastningsskador i rygg och nacke samt nedsatt hörsel. Olämplig 
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arbetsbelastning kan förebyggas genom god ergonomisk utformning av maskiner, 
arbetsredskap, belysning m.m. samt genom planering och åtgärder av organisatorisk art.  
För att minska luftföroreningarna under jord är det lämpligt att: 
– Motorer är elektriskt eller hydrauliskt drivna. 
– Dieselmotorer som används under jord har utrustning för avgasrening eller uppfyller EU-
normerna för emissionskraven. 
– Bränslet till dieselmotorer är anpassat för underjordsdrift. 
– Lossprängt eller brutet bergmaterial är väl fuktat vid krossning, transport och lastning. 
– En fast monterad utsugningsanordning för motoravgaser installeras vid stationära 
arbetsställen under jord. 
Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder 
mot luftföroreningar, kvarts, asbest, buller, vibrationer, om arbetsplatsens utformning samt 
om belastningsergonomi och manuell hantering. Under pågående räddningsuppdrag kan 
bensin-, etanol- eller gasdrivna motorer användas under jord. 

2.3 Arbetsmiljöverket 

Hos Arbetsmiljöverket kan man få vetskap om regler och tillämpningar inom ämnet och det 
finns listor som visar vilka ämnen som finns, på vilket sätt de är skadlig, hur man mäter dess 
farlighet och vilka gränsvärden som gäller. Som det står i deras regelverk så ska detta 
uppmärksammas redan under projekteringen av det tilltänkta jobbet. Denna stora 
arbetsprosses görs i de flesta fall av olika teknikkonsultföretag som fått i uppdrag att 
projektera en tilltänkt entreprenad av något slag från dess beställare. Efter detta godkänts av 
beställaren så används ofta detta som anbudsunderlag för entreprenörer så anbud kan lämnas 
in. Efter detta så utses en entreprenör som anses för beställaren på mest ekonomiskt sätt kan 
utföra detta och kort drar jobbet igång. 

3 Diskussion och slutsats 

3.1 Diskussion 

Det jag kan se som det första problemet för att detta inte riktigt fungerar fullt ut är att de 
konsultföretag som projekterar inte lägger så stor vikt i om och hur arbetet ska utföras och om 
det fungerar att göra mot de arbetsmiljöregler som ska följas. Detta arbete räknar man med att 
den entreprenör som får jobbet ska lösa. Detta innebär inte bara svårigheter utan i vissa fall 
även att man inte kunnat utföra arbetsmoment på grund av att man inte har stämmt av mot 
rådande regelverk i arbetsmiljön och huruvida det går att utföra i praktiken. Nästa problem 
som visat sig är att även om man i det stadiet tittar på enstaka problem i detalj så ser man även 
där att funktionen finns men även är aven där inte tittat på om det går att utföra med tanke på 
valt material eller liknande och därmed blir jobbet mycket svårt eller i sämsta fall så ser man 
inte problemet alls. När vi kommit till att arbetet startat och man inte uppmärksammat detta 
problem i projekteringen så landar detta i knät på den entreprenör som fått jobbet och 
beroende hur kontraktet är skrivet så kan entreprenören drabbas på flera sätt. Detta problem 
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säger sig alla jag intervjuat upplevt och brukar i många fall falla under extra tilläggsarbete 
som drabbar beställaren ekonomiskt.   
 

. 

3.2 Förslag på lösning 

Det som många i denna branch efterlyser är mera praktiskt kunnande om byggande i 
projekteringsstadiet. Dem som är erfarna ser oftast både problem och lösningar på andra sätt 
än dem som sitter och ritar. Detta gäller inte bara angående arbetsmiljöfrågor utan även på hur 
man kan göra för att det både ska bli bra efter alla regelverk och utföras på ett smidigt sätt. 
Prognoserna för framtiden nu säger att det ser ut som att fler och fler jobb kommer ut som 
totalentreprenader. Detta innebär att entreprenören får stå för projekteringen också och 
därmed är mera delaktig från den absoluta starten. Det jag tycker man kan göra som steg ett är 
att få fram detta budskap ordentligt till de företag som åtar sig sådana uppdrag och att dom 
förstår hur viktigt det är med främst arbetsmiljön och även att det ofta leder till dyrare slutpris 
för beställaren om det inte finns lösningar.  

  



 Per Johansson 
 Ventilation i tillfälliga undrejordsarbeten 
 Version 1.0 

2014-12-01 
  sida 7 

3.3 Några bilder från Akkats kraftverk 
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