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Nybyggnad Hus och Anläggning
Planering
Byggherrens, men också entreprenörernas och 
projektörernas, ansvar för arbetsmiljön har tydlig-
gjorts på flera sätt under senare år. Arbetsmiljö-
lagen, 3 kap 14§, ställer krav på att byggherren 
vid projekteringen ska se till att arbetsmiljö-
synpunkter beaktas och samordnas. Detta sam-
ordningsansvar för projekteringen delegeras 
i praktiken ofta till en projektledare eller total-
entreprenör. Alla projektörer har inom ramen för 
sina uppdrag att se till att arbetsmiljösynpunkter 
beaktas. 

Lagtexten har i detta avseende konkretiserats 
främst i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. 
Denna föreskrift omfattar såväl projektering som 
planering och utförande av ett byggnads- eller 
anläggningsarbete. 

I AFS 1999:3 ställs bl a krav på en arbetsmiljö-
plan. I denna ska anges hur skyddsarbetet ska 
vara organiserat och vilka allmänna ordnings- 
och skyddsregler som ska gälla på byggarbets-
platsen. Vidare ska i planen anges vilka åtgärder 
som ska vidtas för särskilt riskfyllda arbeten. 

Arbetsmiljöplanen ska genom kontinuerlig 
revidering hållas aktuell. Byggherren ansvarar för 
att en arbetsmiljöplan upprättas innan arbetsplat-
sen etableras men ger ofta detta uppdrag till 
byggentreprenören.

Läs mer om de regler, bestämmelser och admi-
nistrativa förfaranden som omger byggandet i 
häftet Byggprocessen i skriftserien Påbyggnads-
utbildning i arbetsmiljö. Se även avsnittet Arbets-
miljö i Sveriges Byggindustriers skrift Rätt På 
Bygget.

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske enligt 
AFS 2001:1. Detta avser företagets egen  
arbetsmiljöverksamhet, alltså inte arbetsmiljö-
verksamheten på ett enskilt byggobjekt. I bygg-
branschen fokuserar man ofta intresset på  
byggplatsens organisation mer än på utveck-
lingen av arbetsmiljön i det enskilda företaget.

Föreskriften innebär bl a att arbetsmiljöarbetet 
ska ske systematiskt och beslutade åtgärder ska 
följas upp. Filosofin är densamma som vid  
kvalitetssäkring och arbetsmiljöarbetet kan med 
fördel utgöra en del av kvalitetsarbetet.  
Arbetsmiljöarbetet kan till och med vara ett 
lämpligt sätt att få igång en utveckling av ett 
fungerande kvalitetssystem. 

De nya föreskrifterna AFS �001:1 skiljer sig från 
de tidigare i huvudsak genom att de är tydligare 
och att de innehåller delvis nya regler om bl a 
rutiner, skriftlig dokumentation, riskbedömning, 
fördelning av arbetsuppgifter, företagshälsovård 
samt inhyrd arbetskraft. För övrigt är den grund-
läggande metodiken oförändrad.

Byggentreprenörernas skrift Systematiskt arbets-
miljöarbete i byggverksamheten är ett lämpligt 
hjälpmedel. Skriften visar på ett konkret sätt hur 
man bär sig åt för att få igång ett fungerande 
internkontrollarbete.
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Skyddsronder
Som en del av internkontrollarbetet och som en 
hjälp vid uppföljningen av en arbetsmiljöplan är 
skyddsronder ett viktigt instrument. Särskilt på 
en arbetsplats av den karaktär som ett bygge 
utgör med sin ständiga och snabba förändring av 
förhållandena är det viktigt att ofta och på plats 
kontrollera sakernas verkliga tillstånd. 

Skyddsronden kan med fördel också innehålla en 
kontroll av renhållningen, t ex i samband med en 
kampanj för Ren arbetsplats. Mer om detta be-
skrivs senare i avsnittet Ren arbetsplats. Skydds-
ronden kan också vidgas till att omfatta en s k 
arbetsmiljörond.

Hur ofta ska skyddsrond ske?
Att ange något bestämt tidsschema är inte möj-
ligt eller ens lämpligt. Behovet varierar med 
objektets storlek och komplexitet, antalet syssel-
satta och tidpunkten. Under arbetsplatsens etab-
lering och den första tiden därefter är det moti-
verat med en skyddsrond t ex en gång per vecka, 
medan det längre fram kanske räcker med varan-
nan eller var tredje vecka. När den planerade 
dagen för färdigställandet närmar sig tenderar 
stressen och därmed risken för förbiseenden att 
öka, vilket kan motivera att skyddsronderna åter-
igen görs oftare. Väsentligt är emellertid att man 
kommer överens om hur ofta skyddsrond ska ut-
föras och vilka som ska delta. Av arbetsmiljö-
planen bör framgå hur skyddsronder ska genom-
föras.

Hur genomförs en skyddsrond?
Erfarenheten visar att man uppnår bättre resultat 
vid skyddsronder om man delar in arbetsplatsen i 
olika ”riskområden”. Riskområden kan dels vara 
geografiska områden, dels verksamhetsområden, 
dels särskild utrustning t ex lyftredskap, ställ-
ningar, brandredskap, personlig skyddsutrustning. 
Varje område granskas sedan systematiskt. För 
vissa områden finns särskilda checklistor utarbe-
tade. Om sådana inte finns kan det vara lämpligt 
att man själv upprättar dem. I sammanhanget bör 
påpekas vikten av att man under skyddsronden 
verkligen följer upp åtgärder som beslutats under 
tidigare ronder.

Sist i detta häfte finns exempel på några checklistor 
som kan användas vid skyddsronder.
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Vad ska dokumenteras?
Det är viktigt att varje skyddsrond skriftligen 
dokumenteras. Genom att använda checklistor 
och förtryckta protokoll eller en skyddsjournal 
underlättas skrivarbetet väsentligt. Om inga an-
märkningar finns så räcker det med att bocka av 
punkterna eller skriva in ett mätresultat. 

I händelse av att brister upptäcks så ska noteras

- bristens art

- vilken åtgärd som föreslås

- vem som ansvarar för att det blir gjort samt 

- tidpunkten för när bristen senast ska vara 
avhjälpt. 

Man bör naturligtvis inte ägna sig endast åt 
avhjälpande åtgärder utan även åt förebyggande.

Information.
Skyddsronden kan vara ett bra tillfälle att infor-
mera på plats om aktuella frågor rörande säker-
heten i pågående arbeten. Informationsflödet bör 
vara dubbelriktat, dvs synpunkter på ordning, 
utrustning, arbetsmetoder, planering m m tas 
samtidigt emot.

Arbetsmiljöronder
Arbetsmiljörond ska engagera alla på arbets-
platsen (eller i företaget) till att aktivt medverka i 
arbetsmiljöarbetet. Ronden är i första hand ett 
hjälpmedel för att ge underlag till diskussion om 
väsentliga miljöfaktorer på arbetsplatsen. Den 
ersätter inte skyddsronden utan är snarare ett 
komplement. Ronden belyser behovet av plane-
ring och förebyggande åtgärder på ett mer uttalat 
sätt.

Om man bedriver en aktivitet såsom arbetsmiljö-
rond är det av vikt att resultaten verkligen an-
vänds i det förebyggande arbetet. De som enga-
gerar sig i att ge sina synpunkter måste också 
uppleva att dessa tas på allvar. Kritik bör upp-
muntras till att vara konstruktiv och sedan be-
handlas i en positiv anda.

Arbetsmiljöronden omfattar fler aspekter på 
arbetsmiljön än vad skyddsronder vanligen gör. 
Som hjälpmedel finns en speciell checklista 
framtagen. Checklistan kan modifieras och ut-
ökas efter företagets eller byggplatsens speciella 
behov. Arbetsmiljöronden passar också utmärkt 
att använda som en del av arbetet med intern-
kontrollen. Det finns även varianter av arbets-
miljöronder som fokuserar på frågor om engage-
mang och trivsel i arbetet (se häftet Engagemang 
& Trivsel i denna skriftserie).
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Ren arbetsplats
En av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa 
och förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats är att 
hålla god ordning och hålla rent. I de kampanjer 
som har drivits för Ren arbetsplats har det visat sig 
att dessa byggen flyter bättre och ger en bättre 
ekonomi. 

Grunden för att få renare arbetsplatser är att var 
och en tar ett eget ansvar genom att själv hålla 
rent och snyggt så långt det är praktiskt möjligt 
på den plats där man befinner sig. Detta gäller i 
minst lika hög grad de gemensamma utrymmena 
inklusive förråd. Avsikten är inte att sätta in mer 
städpersonal eller på annat sätt öka kostnaderna.

En arbetsmodell kan vara enligt följande:

• Upphandling. Huvudentreprenörens policy i 
renhållningsarbetet bör betonas både i en egen 
miljödeklaration och i upphandlingen av under-
entreprenörer. Ett tillägg till kontraktet kan göras 
så här:

 ”Vi förutsätter att under- och sidoentreprenörer dagligen samt 
efter avslutat arbetsmoment renhåller det egna arbetsstället. 
Om så inte sker förbehåller vi oss rätten att utan föregående 
uppmaning i varje enskilt fall utföra renhållningen och debitera 
Er kostnaderna. Med renhållning avser vi att allt spill, 
emballage och överblivet material tas bort från arbetsstället och 
placeras i container. Under-/sidoentreprenörerna ska informera 
den egna personalen om ovanstående regler. Vid informations- 
och arbetsplatsträffar förutsätts att ue-/se-personal deltar utan 
kostnad för huvudentreprenören”.

• Förplanering. Arbeta fram lämpliga metoder 
och hjälpmedel för minimering, uppsamling, 
transport och tömning av spill i varje del av 
byggskedet. Avsätt tid för information och upp-
följning t ex i samband med skyddsronder. 

• Etableringsträff. Förankra arbetsmodellen 
hos egen personal och hos representanter för 
UE/SE.

• Information. Alla som är sysselsatta på arbets-
platsen informeras om arbetsmodellen och 
uppläggningen av renhållningsarbetet.

• Uppföljning. Antingen sker uppföljningen vid 
skyddsronderna eller så görs särskilda renhåll-
ningsronder.

• Resultat. Resultatet redovisas genom att anslå 
protokoll i bodar och på anslagstavlor. Då bygget 
börjar bli färdigt kan det även vara lämpligt att 
försöka summera erfarenheterna så att var och en 
kan dra nytta av dem till nästa objekt.

Många små sopbehållare är bättre 
än några få stora…
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Etablering
Allmänt
Snarast möjligt görs arbetsplatsanmälan och 
förhandsanmälan till berörda organisationer och 
myndigheter. I sammanhanget bör nämnas även 
de anmälningar och eventuella tillstånd som kan 
behövas i vissa fall, t ex i samband med förvaring 
eller användning av explosiva varor eller gasol-
tankar (se t ex häftena Sprängning & Berg respek-
tive Beläggning i denna skriftserie). Även ansökan 
om tillfälliga trafikbestämmelser på allmänna väg-
nätet genom arbetsplatsen kan behövas, t ex 
hastighetsbegränsning eller inskränkning av 
körfälten. 

Arbetsplatsen ställs i ordning enligt en APD-plan 
(arbetsplatsdispositionsplan, placeringsritning). 
Den kan innehålla placering av:

• Personalbodar och kontor

• Parkeringsplatser

• Husvagnsuppställning

• Transportvägar

• Verkstäder

• Förråd och upplag

• Vatten- och avloppsledningar samt ström-
försörjning

• Maskiner och annan utrustning

• Inhägnader

• Varnings- förbuds- och orienteringsskyltar  
samt vägmärken

• Belysningsmaster

• Olycksfallsberedskap

• Brandredskap

• Särskilda åtgärder för att förebygga skada på 
tredje man såsom förbipasserande eller lekande 
barn

Särskild omsorg bör ägnas åt planeringen av 
materielupplag. Interna transporter bör mini-
meras eller göras så smidiga som möjligt. Redan 
vid leverans bör materielen så långt det är möjligt 
placeras direkt där den ska användas. Vid ett 
husbygge bör man t ex eftersträva att kranen 
omgående lyfter in materielen i häckar för lag-
ring på rätt våningsplan. För att detta ska fungera 
krävs dels att den beställs förpackad i rätt sam-
mansättning dels levereras i lagom tid före den 
ska användas.
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Samordning
Ett första samordningsmöte bör ske så snart som 
möjligt. Vid detta möte bör företrädare för samt-
liga entreprenörer delta. Följande är exempel på 
frågor som bör behandlas vid detta möte:

• Förhandsanmälans innehåll och uppdatering

• Arbetsmiljöplanen med bl a ordnings- och 
skyddsregler

• Information till all personal t ex om skyddsträf-
far

• Skyddsrondernas uppläggning och genomför-
ande (se ovan i avsnittet om skyddsronder)

• Arbetsmiljöronder

Till arbetsmiljöplanen kan komma att höra även 
en fallskyddsplan och andra speciella planer eller 
åtgärder som kan vara betingade av förhållandena 
på arbetsplatsen. Vid arbete intill vatten kan en 
båtberedskap behöva organiseras. 

Vid ett samordningsmöte kan även andra åtgär-
der eller restriktioner till skydd för tredje man tas 
upp. Det kan handla om restriktioner under vissa 
tider på dygnet för bullrande eller dammande 
verksamhet, särskild tillsyn över farliga platser 
eller trafikbegränsningar för tunga transporter 
vissa tider eller på vissa vägar. Anläggnings- eller 
byggarbeten i angränsande områden bör också 
beaktas, inte minst för den egna framkomlig-
hetens skull.

Arbetsplatsträffar
Vid arbetsplatsträffar bör all personal på arbets-
platsen delta. Informationen vid arbetsplats-
träffarna ska omfatta även skyddsfrågor. 

Vid den första träffen bör följande information 
ges:

• Arbetsobjektet, vidtagna kontakter med myn-
digheter mm samt samordningsrutiner

• Allmänna skyddsrutiner och skyddsronder

• Den planerade skyddsverksamheten samt 
gällande ordnings- och skyddsföreskrifter

• Speciella åtgärder som t ex kampanjer för  
Ren arbetsplats eller arbetsmiljöronder.

Informera om vad som gäller.
Kontrollera att alla förstår och  
accepterar.
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Arbetsberedning
Arbetsberedning, d v s att i detalj planera en vald 
arbetsmetod och resurser för genomförandet, är 
nödvändigt för att samarbetet ska fungera och 
därmed leda till en effektiv produktion. Detta 
bör vara en självklarhet men förbises ofta på 
grund av stress och dålig framförhållning. 

Vid arbetsberedningen bör alla få möjlighet att 
vara med och påverka; arbetsledning, arbetslag, 
underentreprenörer och gärna också leverantörer  
och projektörer. Alla blir då informerade och 
delaktiga i besluten på ett bra sätt. Detta är en av 
nycklarna till engagemang och trivsel på arbets-
platsen samt till måluppfyllelse och lönsamhet.

Transporter
Vid planeringen av transporter inom arbets- 
platsen bör följande beaktas:

• Orienteringstavlor, där leverantörer kan utläsa 
var godset ska lossas samt lämpligt vägval dit bör 
sättas upp åtminstone på större arbetsplatser.

• Framkomligheten inom byggplatsen bör tillgo-
doses med genomtänkta transportvägar och till-
räckliga utrymmen. Särskilt viktigt är detta för 
upplagsplatser för armering och betongelement 
samt uppställningsplatser för t ex mobilkran,  
betongfickor och betongpumpar.

• Leveranser bör så långt det är möjligt ske direkt 
till montageplatsen. Upplagt gods ska lätt kunna 
hämtas med maskinella transportanordningar. 
Gods bör vara märkt så att placeringen blir riktig 
från början och så att ett letande genom manuellt 
arbete kan undvikas. 

• De platser där gods ska placeras bör vara väl av-
jämnade och iordningsställda i förväg. Härvid ska 
hänsyn tas till de hjälpmedel som ska användas 
för t ex förflyttning. Om avemballering eller  
bearbetning ska utföras på platsen så måste ut-
rymmet tillåta också detta.

• Planera arbetet så att användning av maskinella 
transport- och lyfthjälpmedel är möjlig. Där 
manuella transporter ändå måste ske, bör tillgång 
finnas till lämpliga hanteringshjälpmedel såsom 
vagnar eller lyfthandtag.

• Krankapaciteten bör vara tillräcklig för att klara 
även toppbelastningarna.

I sammanhanget bör poängteras betydelsen av 
kontinuerlig renhållning på arbetsplatsens alla 
delar för att transporter ska kunna ske med ett 
minimum av manuella lyft.

Det som är självklart glömmer man ofta bort…

Underlätta för leveranser och hantering.
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Schakt med 
stödkonstruktioner
Jordschaktning och dess arbetsmiljöaspekter 
är utförligt beskrivet i häftet Schakt & Gropar i 
denna skriftserie. Nedan redovisas stödkonstruk-
tioner i samband med schaktning.

Av stabilitetsskäl används stödkonstruktioner när 
man schaktar på begränsade ytor, vill minimera 
schaktvolymen eller av rent geotekniska skäl.

Spontning med spontplank är den vanligaste 
stödkonstruktionen vid större schakter. Detta är  
ett arbete som kan innebära tunga manuella 
arbetsmoment med stor risk för fysisk överbelast- 
ning. Särskilt vid koppling och rengöring av 
plank förekommer sådana manuella moment.

Allmänt vid spontningsarbeten gäller att under-
laget för spontmaskinen ska vara väl iordning-
ställt. Avgrusning är ofta nödvändigt för att man 
inte ska behöva stå och gå i sönderkörd jord eller 
lera när man gör de manuella arbetsmomenten. 

För säkerhets skull bör man i största möjliga ut-
sträckning utnyttja maskiner som både kan hålla 
och trycka/slå spontplankan. Valet av maskin 
beror förstås på spontningsarbetets art och om-
fattning samt vilken hänsyn man behöver ta till 
omgivningen. Bullernivån vid neddrivning av 
spontplank är hög men kan reduceras avsevärt 
om man använder vibrohejare eller impulsdrivare 
i stället för sponthammare och fallhejare. 

Stödkonstruktion kan även utföras med spont-
element som består av färdiga enheter med av-
strävningar eller stöttor. Stöttorna kan vara 
mekaniska eller hydrauliska. Spontelementen 
monteras ihop vid sidan av schakten och lyfts på 
plats efterhand som arbetet fortskrider. Vid plane-
ring av ett arbete där färdiga spontelement ska 
användas bör rörlängderna anpassas till avståndet 
mellan strävorna (eller tvärtom) så att skarvarna 
inte hamnar mitt under strävorna. 

En annan sponttyp är schaktsläden. Det är en 
svensk konstruktion som har en hel rad arbets-
miljömässiga fördelar. Den består av två stål-
skärmar med tvärstöttor och anordningar för 
vattenlänsning samt en materialficka för t ex 
fiberduk eller grus. Släden dras fram av en gräv-
maskin efterhand som arbetet fortskrider. Slädens 
läge kan vid behov lätt justeras i förhållande till 
rörskarvarna. Släden finns i olika storlekar.

Traditionell spont-    
slagning och schaktsläde
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Jordförstärkningsarbeten
Jordförstärkningsarbeten kan syfta till att an-
tingen förstärka markens ytskikt eller öka dess 
bärighet på djupet, tillfälligt eller permanent. 
Metoder finns för såväl vertikala som horisontella 
ytor.

Mer eller mindre vanliga metoder är cementsta-
bilisering, kalkstabilisering, kalkpelare, geotextil, 
grundvattensänkning, frysning, jetinjektering 
samt pålning. För vissa schakter och underjords-
arbeten är betongsprutning, våt eller torr, med 
eller utan armeringsfiber en vanlig metod.

Tidspress är ett allmänt branschproblem som kan 
belasta de som ska utföra spontning, pålning eller 
andra bullrande verksamheter särskilt hårt.

Cementstabiliserat grus
Cementstabiliserat grus är en blandning av 
cement, ballastmaterial och vatten. Genom mått-
lig cementtillsats kan man höja bärigheten på ett 
dåligt grusmaterial högst avsevärt. Cementstabili-
sering är ett alternativ till bitumenstabiliserat 
grus. I jämförelse med bitumenstabilisering har 
cementstabilisering flera arbetsmiljömässiga 
fördelar.

Ingen irriterande eller farlig gas eller rök avges 
och temperaturen är som omgivningens. Vid 
hudkontakt är cement mindre besvärande än 
asfalt. Dock bör hudkontakt undvikas på grund 
av cementens alkalitet. Rengöring av maskiner 
och redskap är enkelt eftersom vatten kan använ-
das. Till de tekniska nackdelarna hör att det krävs 
längre tid innan trafik kan tillåtas belasta den 
nylagda ytan.

Kalkstabilisering
Kalkstabilisering används när en lös lera eller 
mjäla ska förstärkas. Metoden går ut på att kalken 
(vanligtvis osläckt kalk) reagerar med det i jorden 
befintliga vattnet så att ett hårdare material bildas.

Ytstabilisering med kalk har förekommit sedan 
länge men är numera inte vanlig. På grund av 
kraftig dammning är ytblandning ur arbets-
miljösynpunkt olämplig.

Kalkpelare
Kalkpelarmetoden är en väl etablerad metod. 
Kalkpelare tillverkas genom att ett stålrör med en 
speciell borrspets under rotation trycks ned till 
önskat djup, varefter röret dras upp under fortsatt 
rotation samtidigt som kalk sprutas ut genom 
munstycken i borrspetsen. Kalkpelare används i 
många sammanhang, t ex vid förstärkning av 
rörgravar, spont, grunder, hårt belastade trafikytor 
mm. Det är ofta ett bra alternativ till pålning, 
tystare och vibrationsfritt. Vanligen används 
osläckt kalk, ibland med gipsinblandning.

Hantering av osläckt kalk är förenat med en 
skaderisk. Osläckt kalk är starkt alkaliskt. Får man 
det på huden, i ögonen eller andas in det så kan 
svåra frätskador uppstå. Normalt sker hantering-
en i ett slutet system men riskerna finns vid 
haverier och med det spill som oundvikligen 
uppstår.
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Jetinjektering
Jetinjektering är en relativt ny metod som kan 
användas i de flesta jordarter. Metoden bygger i 
princip på att jordmaterial högtrycksspolas bort 
underifrån med vatten och ersätts med cement-
bruk. Två huvudtyper finns, skärmar och pelare. 

Ur arbetsmiljösynpunkt har metoden en del 
fördelar. Den orsakar mycket lite buller och 
vibrationer samt ger en praktisk möjlighet att i 
svåra lägen, även inomhus, förebygga rasrisker. 

Pålning
Den traditionella pålningen behåller sin domi-
nans som grundförstärkning för byggnader och 
anläggningar. Vid mycket stora laster och stort 
avstånd till fast botten finns knappast heller några 
ekonomiskt realistiska alternativ. 

Arbetsmiljöproblemen är främst tunga manuella 
lyft, buller, vibrationer och damm samt dåligt 
underlag. Bullret och vibrationerna är dessutom 
ofta ett betydande problem för omgivningen. För 
att maskinen inte ska välta på grund av dålig 
bärighet i underlaget behövs ofta ett till två lager 
s k stockmattor som maskinen arbetar från.

Vidare är hanteringen av lösa bergskor ett  
mycket tungt och besvärligt arbete. Pålkapning  
är ett annat tungt moment. Kapningen kan 
underlättas avsevärt genom användning av  
effektiva hydrauliska kapmaskiner.

Gör platsbesök och utred ordentligt 
innan ni väljer metod.
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Betongkonstruktioner
När konstruktioner ska platsgjutas finns en 
mängd faktorer som kan  påverka arbetsmiljön 
under byggskedet. En allmän målsättning bör bl a 
vara att redan i projekteringen förbereda säker-
hetsdetaljer som t ex infästningar för skydds-
räcken och eventuellt livlinor. Det gäller inte 
bara för funktionen under byggskedet utan även 
för framtida drift och underhåll. Enkla och rela-
tivt billiga detaljer som ingjutna konsol- eller 
bultfästen kan spara stora pengar senare. Formsta-
gen kan t ex utföras så att ett bultfäste erhålls 
efter formens rivning. Redan under byggtiden 
betalar sig troligen i de flesta fall en sådan liten 
men viktig investering. Läs mer om detta i Fall-
skyddshandboken, utgiven av Byggförlaget 199�. 

Vidare bör man minska behovet av manuella 
efterarbeten som både är kostsamma och ofta 
fysiskt mycket belastande. Detta kan bl a ske 
genom att: 

• Vid projekteringen beakta

-  formbyggnadsmetoder

-  håltagningar

-  installationer

-  infästningar, tillfälliga och permanenta

-  måttsättningar

-  kvalitetskrav.

• Vid produktionsplaneringen

-  planera arbetet noggrant

-  välj rätt formsystem

-  bedöm möjligheterna att använda flytbetong

-  lägg upp en rationell hantering av armering

-  välj de bästa ytbehandlingsmetoderna.

• Vid genomförandet

-  kontrollera formarnas kvalitet

-  samordna arbetet med olika installationer på  
  och i formen

-  se till att utförandekvaliteten är hög

-  handha formarna så att de inte skadas.

Formbyggnad
Formunderbyggnad
Virke som används i bärande form ska i regel 
vara konstruktionsvirke, s k T-virke eller övrigt 
konstruktionsvirke. Material för formbyggnad  
ska innan det används kontrolleras av kunnig 
person.

Vid byggande av formunderbyggnader ska bl a 
följande beaktas:

• Underbyggnaden måste vara hållfasthets- 
beräknad. Såväl formens, armeringens och be-
tongens vikt som last från transportmedel och 
personer ska vara medräknade

• Underbyggnaden med förband, stämp och  
stagning ska kontrolleras efter färdigställande, 
under och efter gjutning

• Formunderbyggnad intill väg ska skyddas mot 
påkörning med t ex avvisare.

Vägg och pelare
Formsättning med formflak är den vanligaste 
metoden vid husbyggnation. Formflak ska vid 
uppställning alltid vara förankrade på betryg-
gande sätt. Förankring ska vara utförd såväl vid 
uppställning för gjutning som vid tillfällig upp-
ställning för monteringsarbeten, rengöring, lag-
ning mm. Vid tillfällig uppställning ska form-
flaken ställas lutande. All förankring ska göras 
innan formen lösgörs från kranen. Gemensam 
förankring av flera formflak ska vara så utförd att 
förankringen ej äventyras om enstaka formflak 
flyttas.

Formflak ska vara försedda med säkert fästade 
lyftöglor eller motsvarande för lyftning med kran. 
Lyftanordningen ska ha en brottlast om minst 
fyra gånger vikten av den del av elementet som 
anordningen är avsedd att bära. Formflak som 
väger mer än �00 kg ska vara viktmärkta. Vid 
monteringsarbete i blåst ska stor försiktighet  
iakttas. Arbetet måste avbrytas om vindkrafterna 
på formflaken blir för stora.

Formen blir aldrig 
stadigare än under-
laget…
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Vid montering eller demontering av formflak 
kan rep användas som avhåll. Repet bör inte vara 
för långt och bör inte lindas runt handleden. 

Formflak ska i erforderlig utsträckning vara 
försedda med arbetsplattform av tillräcklig bredd. 
Arbetsplattformen ska ha skyddsräcke.

Vid användning av mindre formelement ska 
särskild hänsyn tas till hanterbarhet. Planera 
arbetet så att minsta möjliga manuella hantering 
erfordras. 

Hantering av skivor av kryssfanér är förknippat 
med stora dynamiska och statiska belastningar. 
Även stora snubbelrisker kan föreligga. Skivorna 
utplaceras så att lämpliga bäravstånd till monte-
ringsstället erhålls.

I många fall används lösvirke för formbyggnad 
bl a vid anläggningsarbeten. Det är givet att 
virkesval och formkonstruktion måste anpassas 
till de belastningar som kan tänkas komma att 
uppstå både under uppbyggnaden av formen och 
under själva gjutningen. 

Valv och brobana
En vanlig formbyggnadsmetod vid valvbyggnad 
är formbord. Olyckshändelser med formbord har 
inträffat på grund av att stabiliteten inte varit 
tillfredsställande. Om formbordet inte har till-
räcklig stabilitet ska det förankras i bakkanten. 

Vid lyft av formbord ska lyftgaffel användas. Här 
är det nödvändigt att kontrollera att lyftgaffeln 
och kranen är dimensionerade för att ta denna 
last.

Kryssfanérluckor används ofta vid formbyggnad 
av valv. På fanérens glatta yta föreligger stor halk-
risk, speciellt vid väta. Transportväg över form-
ytan utförs lämpligen som landgång. 

Tunna betongkassetter, som används som kvar-
blivande valvform, medför i stort sett samma 
monteringsproblem som andra formelement. 

Material för formbyggnad ska före varje använd-
ning kontrolleras. Ras, med olycksfall som följd, 
har förekommit på grund av att påkänningarna i 
formarnas bärande delar varit för stora vilket 
visar betydelsen av att underbyggnad för form 
hållfasthetsberäknas. 

Projektera - Planera - Genomför…



14

Instruktioner till formbyggnaden ska innehålla 
uppgifter om dimensioner, centrumavstånd för 
bockryggar och stämp samt hur infästning av 
bockryggar vid stämp ska göras. Formstämp 
måste strävas. 

För att hindra att bockrygg kantrar eller stämp 
lossnar vid gjutning ska stämp fästas vid bock-
ryggarna. Det är viktigt att ordentligt låsa varje 
stämp i utdraget läge. Stämp får inte dras ut eller 
skruvas utöver markerad längd. 

Bjälklagskant och valvkant som är belägen på 
större höjd än � meter över mark eller schakt-
botten ska ha skyddsräcke eller annan betryg-
gande skyddsanordning mot fall. 

Formsläppmedel
Formytorna behandlas med formsläppmedel för 
att hindra betong att fastna. Vanligen smörjs 
formarna med något slag av formolja före varje 
gjutning. Detta är en viktig åtgärd inte minst för 
att reducera behovet av efterlagning som måste 
utföras manuellt. 

Formoljor kan ge upphov till hudbesvär. Lämp-
liga skyddskläder och handskar ska därför finnas 
tillgängligt och användas samt god personlig 
hygien iakttas. Det är givetvis viktigt att se till att 
handskar och skyddskläder inte blir nedsmetade 
också på insidan.

Det finns knappast någon formolja som kan sägas 
vara helt ofarlig ur besvärssynpunkt. Vissa typer 
medför dock mindre risk än andra. Generellt kan 
man säga att vegetabiliska oljor är att föredra 
framför mineral(petroleum)oljor. Dock kan vissa 
rapsmetylestrar vara hudirriterande men känslig-
heten är olika för olika personer. Det finns hög-
raffinerade petroleumoljor som innebär ett mini-
mum av besvärsrisk. Vitolja, som är en mycket 
ren mineralolja, används till och med i livs-
medelsindustrin.

Om man även tar hänsyn till den yttre miljön så 
är också, generellt sett, vegetabiliska oljor att 
föredra.

Armering
Armering är ett påfrestande arbete med tunga 
lyft och risk för ryggskador. Arbetet kan under-
lättas med framsynt planering. Förtillverkning av 
armeringselement kan vara ett alternativ även i 
horisontella byggnadsdelar. Man får dels mindre 
belastningar vid utläggningen, dels minskad 
najning. Armeringsstål bör alltid hanteras maski-
nellt. Stora, tunga element måste monteras med 
kran vilket ställer krav på tillräcklig krankapacitet. 

Upplagsplatsen bör placeras inom räckhåll för 
kran. Den bör vara väl tilltagen så att armeringen 
kan läggas upp överskådligt och åtskilt. 

Armeringsstationen bör placeras i anslutning till 
upplag. Armeringslagret bör ordnas som en 
trappa för olika dimensioner. Armeringsstålet kan 
då lätt hanteras för klippning och bockning. De 
olika delarna bör ordnas enligt följande:

• Rullbanan, klippningsbänken och den el-
hydrauliska klippsaxen samt bockningsmaskinen 
bör ges lämplig arbetshöjd, dvs 90-100 cm.

• Platsen för klippta och bockade armerings-
stänger bör vara väl tilltaget. Härigenom undviks 
omflyttningar samt sorterings- och identifie-
ringsproblem.

• Lämpligt arbetsunderlag, t ex plankgolv.

• Skydd mot väder och vind samt en tillfreds-
ställande belysning.

• Container för uppsamling av armeringsspill.

För armering finns det en del mekaniska hjälp-
medel som underlättar najningsarbetet. Utveck-
lingsarbete pågår här. 

Armeringen är konstruktionens 
skelett. Var rädd om ditt eget!
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Betonggjutning
I de fall där det är möjligt bör flytbetong använ-
das. Flytbetong har stora ergonomiska fördelar 
jämfört med traditionell betong. Vid betonggjut-
ning är hantering av bask och vibrering mycket 
fysiskt belastande arbetsmoment. Besvär i särskilt 
nacke-skuldra och ländrygg är vanligt bland 
betongarbetare.

Vibreringsbalkarna är tunga att hantera vid lyft 
över uppstickande föremål. För att minska denna 
tunga hantering kan säkerhetsarmeringen i 
väggar utföras med vajer. Säkerhetsarmeringen 
kan också skarvas i bjälklaget efter vibreringen 
genom en speciell skarvhylsa. 

Vid förflyttning av vibratorbalk finns det spel 
som utvecklats speciellt för ändamålet. Tyvärr 
används dessa inte i någon större utsträckning 
trots att arbetet är tungt och spelen fungerar bra.

Betonggjutning med pump är vanligt. Metoden 
har klara ergonomiska fördelar jämfört med 
övriga metoder men kan innebära olycksfalls-
risker. Man bör därför tänka på att:

• Systemet görs trycklöst innan isärkopling sker.

• Luftfickor i slang och rör kan ge kraftiga 
”skott” från mynningen. Ingen får därför vistas i 
dess förlängning.

• Arbetet går lättare och fortare om fördelar-
masten når ända fram till gjutstället.

• Signalman ska finnas vid gjutstället om föraren 
inte själv ser detta.

Uppmärksamma besvär i 
nacke-skuldra-ländrygg.

Väl planerad och lätt tillgänglig  
armeringsstation.
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Glidformsgjutning
I samband med glidformsgjutning finns många 
risker som sammanhänger med arbete på hög 
höjd och med de speciella anordningar som 
används. Följande förebyggande åtgärder bör 
vidtas:

• Arbetsplanet ska vara rätt dimensionerat

• Överbelastning av arbetsplanet får inte ske

• Brandsläckningsutrustning ska finnas på  
arbetsplanet

• Tillträdesleder ska vara utförda av obrännbart 
material

• För utrymning ska i regel anordnas två från 
varandra skilda utrymningsvägar

• Nödbelysning för utrymningsvägar ska finnas.

Formrivning
Form får inte rivas förrän betongen erhållit till-
räcklig hållfasthet. Trots denna självklarhet har 
flera olyckor hänt därför att man rivit formar 
alltför tidigt. 

För att påskynda härdningen används ibland olika 
uppvärmningsmetoder. Infravärme, gasol eller 
dieseldrivna varmluftsfläktar är vanligt. Vid all 
uppvärmning bör brandrisken beaktas. När för-
bränningsdrivna anordningar används måste även 
behovet av tillräcklig ventilation uppmärksam-
mas. Gasol innebär även en explosionsrisk och 
kräver därför att personal med tillräcklig kompe-
tens sköter aggregaten.

Fristående betongvägg ska avsträvas vid rivning. 
Bjälklag och balkonger förses i vissa fall med 
stödstämp.

Formstag böjs eller avlägsnas snarast för undvi-
kande av stickskador.
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Efterjustering av 
betongytor
Efterjustering av betongytor är ett arbete som 
oftast sker manuellt och innebär en stor fysisk 
belastning. På alla sätt bör behovet av sådana 
justeringar minskas, även av ekonomiska skäl.  
I de fall där det ändå är nödvändigt bör arbetet 
organiseras så att största möjliga arbetsrotation 
sker.

Efterjustering av betongytor kan minskas genom

- bra formkvalitet

- noggrann formsättning och tätning

- rätt gjutmetod

- egenkontroll.

Bilningsarbete är mycket påfrestande. Håltagning 
i betong sker fortfarande alltför ofta genom 
bilning. Det är därför nödvändigt med en bättre 
planering för att minska dess omfattning. 

Bättre ritningar, samordning och utsättning skulle 
minska detta arbetes omfattning. Där bilning 
måste förekomma bör arbetet underlättas genom 
t ex bilningsmaskiner på stativ, fjärrstyrda maski-
ner, sågning eller diamantborrning. 

Slipning av betongytor bör ske med slipmaskiner 
på stativ. Maskinerna bör vara försedda med 
effektiv dammsugning.

Hjälpmedel avlastar och 
underlättar…
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Förtillverkade element
Arbete med montering av element kan bl a vara 
förenat med risker för

- nedstörtning

- fallande föremål

- snubbling och halkning

- klämning

- stöt av eller mot föremål, t ex när element 
kommer i svängning

- vridna arbetsställningar och statiska belastning-
ar.

Särskild monteringsinstruktion, som tar hänsyn 
till de förhållanden som råder på arbetsplatsen, 
ska upprättas och följas. I denna beskrivs hur 
transport, lagring, lyft och montering av elemen-
ten ska ske. Några särskilt riskfyllda arbetsmo-
ment som bör klargöras i instruktionen är:

• Mottagning och instyrning av elementet

• Säkring av elementet

• Losskoppling av lyftredskapet

• Eventuellt borttagande av lyftöglor

• Fallskydd.

Vidare bör hål, öglor, ingjutningsdetaljer m m för 
bl a lyft, skyddsräcken, skyddsnät och liknande 
anges på ritning.

Ingjutningsgods, stroppar eller bandsling av en-
gångstyp, vilka levereras inbyggda i eller ingjutna 
i t ex fasadelement, får inte användas såvida inte 
leverantören kan intyga dess lämplighet för lyft-
ändamål. Tag för vana att särskilt kontrollera dessa 
före varje lyft.

Ursparingar i plattor medför risker för fall ge-
nom öppningen. Ett enkelt sätt att förhindra fall 
är att armeringen lämnas kvar i ursparingen och 
klipps bort först när andra skyddsåtgärder vid-
tagits.

Murning
Murning är ett tungt och krävande arbete som 
fortfarande till största delen utförs helt manuellt. 
Belastningsskador bland murare är också vanliga. 

På senare tid har murblocken blivit allt större och 
tyngre. Detta beror inte på funktionella krav utan 
oftast på rent estetiska önskemål. Störst problem 
orsakar de murblock som är stora och tunga, 
men ändå inte tillräckligt stora för att omöjlig-
göra manuell hantering. Efter att de ergonomiska 
problemen med sådana blivit uppmärksammade 
har en rad olika hanteringshjälp-medel för de 
större blocken utvecklats. Tyvärr används inte 
dessa hjälpmedel i den utsträckning som det är 
önskvärt, vilket kan ha flera orsaker. Kunskapen 
om vilka hjälpmedel som finns är begränsad. 
Utrustningen har också ofta tekniska och funk-
tionella brister.

Det har utvecklats följande rekommendation 
(Blockföreningen 19�4) för hantering av mur-
sten och murblock:

• En mursten definieras som enhandsmaterial 
medan murblock ska hanteras med två händer 
eller med lyfthjälpmedel.

• Mursten ska väga högst 3 kg och ej vara bre-
dare än 1�0 mm. Detta syftar till att stenen ska 
vara greppvänlig och ej i onödan anstränga armar 
och axlar.

• Murblock på upp till 1� kg ska hanteras med 
tvåhandsgrepp. Hanteringen förutsätter också att 
lyften sker på ett ergonomiskt riktigt sätt, rakt 
och utan vridning av bålen. Formatet bör gärna 
vara så att det inte är möjligt att gripa blocket 
med en hand.

• Murblock mellan 1� och �0 kg kräver, förutom 
tidigare nämnda krav för lättare block, att lyften 
endast sker mellan knä- och axelhöjd. Detta 
fordrar i praktiken att särskilda anordningar 
såsom lyfthjälpmedel eller steglöst höjbara ställ-
ningsplan t ex klätterställningar används.

• Murblock som väger mer än �0 kg ska endast 
hanteras med lyfthjälpmedel.

Förtillverkade byggdelar ger snabbt 
resultat - men också risk för skador.
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Stomkomplettering vid 
husbyggnad
Mellanväggar byggs oftast på plats. Monteringen 
innebär en hel del tunga manuella moment som 
dock kan underlättas om lämpliga material och 
hjälpmedel används.

De vanligaste mellanväggarna består av gipsskivor 
på regelstomme. Även våningshöga lättbetong-
plank förekommer. Lättbetongplank och gips-
skivor ska om möjligt transporteras maskinellt 
direkt till valv för undvikande av manuell hante-
ring och omlastning. 

Transport av gipsskivor på valvet bör ske med 
särskild transportvagn, som också kan användas 
som arbetsbord. För att detta ska vara möjligt 
måste renhållningen fungera så att golvet är 
framkomligt för transportvagnar. Vid bärning av 
skivor bör bärhandtag användas. Transport av 
lättbetongplank i lägenheterna fram till monte-
ringsstället kan ske med särskild väggelement-
kärra. För att lyfta planken mot taket vid mon-
teringen kan en ”rullande hävstång” användas.

Gipsskivor bör helst vara av 900 mm format av 
ergonomiska skäl. En god regel, som gäller vid 
allt arbete, är att man ska kunna se, nå och orka. 
1�00 mm skivor innebär en mycket högre belast-
ning på kroppen än 900 mm skivor. Ett särskilt 
problem är de mycket tunga mineralskivorna.

Det har nyligen kommit ut på marknaden reglar 
av sträckmetall som på ett radikalt sätt underlättar 
monteringen. Idragningsmomentet vid skruv-
ningen minskar betydligt jämfört med konven-
tionella stålreglar. Risken för belastningsskador 
blir därför mindre med reglar av sträckmetall.

Transport och montering av inredningsdetaljer, 
t ex vitvaror och skåp är än idag ett betydande 
arbetsmiljöproblem. Emballagen är oftast utfor-
made så att de ska underlätta hanteringen så långt 
det är möjligt, men tunga manuella arbetsmo-
ment är ändå vanliga. Trånga utrymmen och 
ostädade golv försvårar en rationell hantering 
med användning av lyft- och bärhjälpmedel. En 
bra planering med maskinell intransport på 
planet, ordentlig märkning av emballagen, rena 
arbetsplatser samt anskaffning och användning av 
de många bra hjälpmedel som finns kan väsent-
ligt reducera de ergonomiska problemen.

Lyft- och transporthjälpmedel 
avlastar den som är smart…
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Dykeriarbeten
Dykarna är en liten grupp inom anläggnings-
branschen, bara ett par hundra personer. Det 
krävs särskild utbildning och erfarenhet för 
arbetet. Dykeriarbete är riskfyllt samt fysiskt och 
psykiskt påfrestande. Alla åtgärder som vid ytan 
går att vidta för att underlätta dykningen bör 
därför göras. Det gäller såväl före som under och 
efter dykningen. 

Utvecklingen av sportdykningen har medfört en 
snabb utveckling av utrustning för lättdykning. 
En potentiell fara med den allt populärare sport-
dykningen är att även icke yrkesmän ibland 
erbjuder sina tjänster för undervattensarbeten, 
vilket naturligtvis innebär synnerliga risker och 
det är dessutom ett kollektivavtalsbrott.

Dykarskötarens betydelse för säkerheten är 
mycket stor. Han bör helst också vara dykarut-
bildad. Det är en fördel om en dykare alltid 
betjänas av samma dykarskötare som då känner 
till dykarens arbetssätt. Dykarskötarens uppgifter 
är bl a att

- göra i ordning erforderlig utrustning på dyk-
platsen

- före användningen kontrollera och prova luft-
slang, pump, tryckluftanläggning och telefonut-
rustning

- klä på och av dykaren

- assistera dykaren vid ned- och uppstigning.

Under dykning ska dykarskötaren bl a

- sköta liv- och signallina samt luftslang

- se till att det råder god ordning på dykplatsen 
och att ingen obehörig uppehåller sig på denna

- övervaka att avspärrningar, avseende såväl båt-
trafik som kranlyft över dykområdet, respekteras

- hålla kontakt med dykaren per telefon

- assistera dykaren i övrigt med t ex verktyg och 
material.

Arbete vid avlopps- och 
reningsanläggningar
Vid arbete i avlopp eller reningsverk finns det 
risk för smitta. De viktigaste överföringsvägarna 
är

- beröring

- luft och damm

- vatten och födoämnen.

Vid underhålls- och reparationsarbete är det 
företrädesvis smitta via damm och vid kontakt 
med ytor som förorenats av avloppsvatten som är 
aktuella. Före påbörjandet av sådant arbete bör 
en genomgång av vaccinationsskyddet göras i 
samråd med t ex företagshälsovården.

En god personlig hygien, särskilt handhygien, 
samt renlighet vid hantering av födoämnen är 
nödvändig. För att förhindra infektioner ska 
sårskador behandlas omsorgsfullt. Skyddskläder 
ska hållas rena genom tvätt och täta byten. 

Vid arbete i avloppsreningsverk kan klor före-
komma antingen i gasform eller som natrium-
hypoklorit. Klorgas är starkt frätande och mycket 
farlig att inandas. Skyddsmask med gasfilter ska 
finnas tillgänglig och användas då det misstänks 
att klorgas finns i arbetsutrymmet. Vid hantering 
av natriumhypoklorit ska händer och ansikte 
skyddas för direkt kontakt med vätskan. Ögonen 
skadas lätt genom stänk.

Svavelväte kan även förekomma i utrymmen vid 
avloppsreningsverk. Gasen är mycket giftig samt 
förrädisk eftersom den bedövar luktnerverna.  
Förebyggande åtgärder är ventilation, personlig 
skyddsutrustning samt information om de risker 
som kan förekomma.

Vissa gaser som kan förekomma är brandfarliga 
och kan i vissa koncentrationer förorsaka explo-
sion. Det gäller bl a gaser från petroleumproduk-
ter, metan och svavelväte. Innan arbete påbörjas 
och i synnerhet vid heta arbeten är det nödvän-
digt att kontrollera att risk för explosion inte 
föreligger.

Om förekomst av farlig gas kan misstänkas, ska 
kontroll med mätutrustning ske.

Risk för drunkning föreligger i alla bassänger 
och pumpkammare. I avloppsreningsverk, i de 
bassänger där vattnet syresätts genom inblåsning 

Dykarskötaren är dykarens ”livlina”.
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av luft vid bassängens botten, är risken särskilt 
stor. Blandningen av luft och vatten medför att 
vattnets täthet och därigenom bärighet blir så låg 
att ingen flytkraft erhålls. En person som faller i 
vattnet sjunker även om han är en utmärkt 
simmare. I många fall räcker det inte ens med 
flytväst utan säkerhetslina med sele måste använ-
das. Ensamarbete vid luftsatta reningsbassänger är 
inte tillrådligt. Planering och arrangemang för att 
kunna rädda en nödställd person måste förbere-
das före arbetets början.

Mät och kontrollera - innan du 
går ner!
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Belysning och 
synergonomi
Belysning
På byggplatser, både utomhus och inomhus, är 
belysningen ofta mycket dålig. Den kan vara 
alltför svag eller alltför stark och bländande. God 
belysning är viktigt både för ögonen och övriga 
kroppen. Ser man inte ordentligt så tvingas man 
ofta inta en olämplig kroppsställning. 

Lägsta rekommenderade allmänbelysning på 
byggarbetsplatser är 100 lux. Lägsta rekommen-
derade arbetsbelysning för t ex montagearbeten 
är �00 lux. Behovet ökar med stigande ålder. 
Som jämförelse kan nämnas att i ett ordinärt 
kontorsrum är allmänbelysningen vanligen minst 
300 lux. 

�00 lux är således en ganska hög belysnings-
styrka. För att uppnå �00 lux krävs det särskild 
arbetsplatsbelysning, det räcker inte med enstaka 
�0 watts glödlampor vid grå betongväggar. 
Vanligen är allmänbelysningen på byggplatser 
inomhus endast 10-40 lux, vilket motsvarar lägsta 
rekommenderade utomhusbelysning.

Lämpliga ljuskälla för allmänbelysning 
inomhus är t ex rundstrålare, ”klot” med 
kompaktlysrör 2x26 W.

Lämplig ljuskälla som platsbelysning 
inomhus är riktade armaturer med  
kompaktlysrör 2x26 W.

Synergonomi
Synergonomin är viktig för både ögon och 
kropp. Ögonbesvär och ögonskador är vanliga i 
byggbranschen. En femtedel av de som inte 
använder glasögon med synkorrektion behöver 
göra det.

För uppåtriktat arbete kan omvända bifokalglas 
vara praktiskt alternativt trifokalglas. Då behöver 
man inte böja huvudet bakåt så mycket för att 
kunna se skarpt vilket minskar risken för besvär  
i nacke och skuldra.

Skyddsglasögon går att erhålla med synkorrigerat 
glas till en måttlig kostnad. Detta kan vara ett 
alternativ till att försöka bära sina ordinarie  
glasögon under skyddsglasögonen.

Fallskydd
En fallskyddsplan bör ingå i arbetsmiljöplanen 
och bör ange alla de situationer där fallrisk med 
över � m fallhöjd eller andra särskilda fallrisker 
föreligger. Fallskyddsplanen ska ange åtgärder för 
att förhindra fall. Läs mer i Fallskyddshandboken, 
utgiven av Byggförlaget 199�.

Metoder att förhindra fallolyckor kan vara 

- minska behovet av arbete på höjd

- information, instruktion och undervisning

- säkra tillträdesleder 

- skyddsräckessystem

- skyddsnät

- ställning, skylift, rullställning, trappställning etc 

- personligt fallskydd 

- stagning och stabilisering av lösa stegar 

- varningslinsystem

- kontrollerad tillträdeszon

 -mänsklig riskvarnare vid särskilt riskfyllda 
arbetsmoment

- hålövertäckning

Fallskyddsplanen bör utformas av kompetent 
person och för varje byggnadsobjekt. Den ska 
uppdateras efter aktuella förändringar. Fallskydds-
planen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Om ett olycksfall eller allvarligt tillbud skulle 
inträffa måste detta utredas. Utredningen kan 
sedan ligga till grund för eventuell ändring av 
fallskyddsplanen.

Tänk på att fall från låg höjd 
är en av de vanligaste olyckorna!
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Ställningar
Vid de flesta bygg- och anläggningsarbeten före-
kommer ställningar i något skede. En bra ställ-
ning är lika viktig som bra verktyg. En av de 
vanligaste orsakerna till olycksfall är fallolyckor. 
Bland fallolyckorna är fall från ställningar näst 
vanligast efter fall från stegar. Det finns således 
god anledning att ägna ställningsval och monte-
ring av ställning extra uppmärksamhet.

Man bör kontrollera att

- ställningen är rätt vald för det arbete som ska  
 utföras

- ställningen har rätt klassning

- ställningen beräknas enligt AFS 1990:1�

- materialet är kontrollerat

- ställningen är uppställd på fast underlag

- underpallning är utförd av plank eller liknande

- fotplatta av stål med styrtapp har monterats

- skyddsräcket är �-ledigt och minst 1 meter   
 högt samt försett med fotlist minst 1�0 mm i  
 direkt anslutning till arbetsplanet.   
 (Fotlist med höjden minst 100 mm kan godtas  
 till dess Europastandard antas.)

- tillträdesled består av säkert fastsatt trappa eller  
 trapptorn. Stege får inte användas som normal  
 transportväg, utan endast som nödutrymnings- 
 väg. Vid omfattande arbete på stor höjd (t ex  
 arbete på tak till byggnad med tre våningar   
 eller mer) ska utöver trappor finnas tillgång till  
 hiss.

- ställningen är väl förankrad enligt anvisning i  
 respektive monteringsanvisning eller enligt   
 bilagorna i ställningskungörelsen (AFS 1990:1�  
 Ställningar, med ändringar) eller enligt   
 beräkningsunderlag.

- alla kopplingar är tillräckligt åtdragna

- avsträvning är utförd enligt monterings-  
 anvisning

- ställningslaget är helt inplankat och avståndet  
 mellan bomlag och vägg är högst 30 cm  

- monteringsanvisningar finns tillgängliga och  
 används på arbetsplatsen.
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Personlig skyddsutrustning
Användning av personlig skyddsutrustning för 
yrkesbruk regleras i Arbetsmiljölagen samt i  
AFS 2001:3 Användning av personlig 
skyddsutrustning. 

Egenskaper och utförande av personlig skydds-
utrustning för yrkesbruk regleras i AFS 1996:7 
Utförande av personlig skyddsutrustning. 
Dessutom styrs utformningen av en lång rad  
Europastandarder, sk EN-standarder. Som en 
garanti för att ny utrustning uppfyller tillämpliga 
europeiska normer och standarder ska den vara 
märkt med ett CE-märke.

Väsentligt är att gemensamma skyddsåtgärder 
alltid ska genomföras i första hand. Därefter kan 
personlig skyddsutrustning komma ifråga. 

Personlig skyddsutrustning ska användas när en 
risk inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt 
mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder 
eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

Arbetsgivaren ska bekosta utrustningen, om inte 
annan överenskommelse träffats. Arbetstagare är 
samtidigt skyldig att följa givna föreskrifter och 
använda den personliga skyddsutrustning som 
behövs.

Personlig skyddsutrustning ska vara ändamåls-
enligt utformad och inte i sig själv innebära en 
större risk eller olägenhet än vad den ska skydda 
emot. Arbetsgivaren ska göra denna bedömning.

Arbetsgivaren ska också genom 
information eller instruktion 
informera arbetstagaren om 
utrustningens egenskaper 
och användning. Dessa 
instruktioner ska följas 
av arbetstagaren.

Använd personlig skyddsutrustning.
Efteråt kan det vara för sent!

Härdplaster
Härdplaster kallas en stor grupp av plastmaterial 
som används inom de mest skilda områden. I 
denna grupp finns t ex uretanplast, epoxi, feno-
plaster (bakelit), akrylatplast m fl. Typiskt för 
härdplast är att det sönderdelas vi uppvärmning 
utan att först smälta, till skillnad från termoplaster 
som kan smältas och formas om. Exempel på 
användningsområden för härdplast är fogskum, 
epoxilack, lim.
Härdplaster framställs ofta på byggarbetsplatserna. 
Detta sker genom att vissa komponenter tillåts 
reagera (härda samman) med varandra. Ibland 
sker detta genom att man blandar ämnen från 
olika kärl, men oftast finns alla komponeneter 
redan blandade i en förpackning. De färdigblan-
dade produkterna härdar vid användning genom 
att t ex ett lösningsmedel avdunstar. Vid upp-
hettening av härdad produkt kan de ingående 
komponenterna komma att delvis återbildas.
Härdplast som har härdat fullständigt innebär inte 
någon hälsorisk. Däremot är de ingående kom-
ponenterna hälsofarliga. Exemepel på en sådan 
komponent är isocyanat.arbete som innebär 
hantering av härdplastkomponent är därför 
reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
199�:4 Härdplaster.
Föreskriften stadgar bl a att de som leder eller 
utför arbete med härdplaster ska ha genomgått 
särskild teoretisk och praktisk utbildning. Vidare 
ska arbetstagare ha genomgått läkarundersökning 
innan arbete med härdplaster påbörjas. Detta krav 
på läkarundersökning gäller även då arbetstagare 
utför heta arbeten på uretanplaster så att expone-
ring för isocyanater kan riskeras.
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Exempel på några praktiska checklistor…
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Lästips:

Byggnads- och anläggningsarbete,  AV Publikationsservice  
AFS 1999:3  

Systematiskt arbetsmiljöarbete i  Sveriges Byggindustrier 
byggverksamheten   

Fallskyddshandboken Byggförlaget

Byggnadsställningar Byggförlaget

Det är viktigt för arbetsmiljön att alla på arbetsplatsen har 
goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöpåverkan. 

I Byggbranschens arbetsmiljöavtal är arbetsmiljöutbildning 
för vissa grupper reglerad. Utöver en grundutbildning i 

arbetsmiljö kan chefer, arbetsledande personal och skydds-
ombud behöva en fördjupad kunskap om speciella arbets-
miljöaspekter i verksamheten. Detta är i avtalen reglerat 

som påbyggnadsutbildningar. Även andra grupper av 
anställda kan behöva denna fördjupade kunskap.

Byggbranschens skriftserie för påbyggnadsutbildning 
i arbetsmiljö innehåller följande 10 titlar:

Beläggning, Byggprocessen, Engagemang, 
Ergonomi, Mark-Väg-Ban, Maskiner, Nybyggnad, 

Rehab, Schakt & Gropar, Sprängning & Berg.
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