Datum:

BERTECO

Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats
Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada
och olyckor minimeras.
Alla som arbetar på arbetsplatsen skall medverka i att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöplanen avser byggarbetsplats:

Uppdraget:

Arbetsmiljöplanen distribueras till
Person

Företag

Arbetsmiljöplanen uppdateras under uppdragets gång med anledning av förändringar av
förutsättningar för genomförande av uppdraget. Ansvarig för uppdatering av
arbetsmiljöplanen är:
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1.

Uppgifter om uppdraget

Beskrivning av uppdraget:

Beställare av uppdraget:

Entreprenadform:

Totalentreprenör för uppdraget är:

Underentreprenörer:

Byggtid:

Arbetsområdet disponeras enligt upprättad dispositionsplan.
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2.

Skyddsorganisation

Samordningsansvarig arbetsmiljö:
Platschef:
Skyddsombud:

Skyddsrond genomförs enligt följande:
Veckodag:
Tid:
Varje vecka:
Varannan vecka:
Skyddsronden protokollförs i byggplatsens dagbok
Varje entreprenör ansvarar för att kontroll görs av att :
•

tekniska anordningar som finns på byggarbetsplatsen är besiktigade och godkända av
behörig personal före användning.

•

förare av tekniska anordningar har behörig kompetens.

Den samordningsansvarige skall ha god kunskap om byggarbetsplatsens arbetsförhållanden.
Planeringsmöte genomförs med respektive entreprenör innan arbetet påbörjas.
Vid planeringsmötet sker gemensam genomgång av arbetsmiljöplanen och dess rutiner för
arbetsmiljöarbetet. Respektive företag som utför arbetsmoment eller transporter av material
som kan innebära risk för ohälsa eller säkerhet skall informera om detta till samordnaren för
beslut om eventuella åtgärder.
Respektive entreprenör är skyldig att tillse att alla arbetstagare är informerade om gällande
arbetsmiljöplan och dess arbetsmiljöregler.
Alla som arbetar på byggarbetsplatsen skall följa de ordnings- och skyddsregler som
upprättats för byggarbetsplatsen samt delta i gemensamma skyddsronder.
Entreprenören har att följa Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3
¨ Byggnads och anläggningsarbete ¨, AFS 1994:48 ¨ Maskiner och vissa andra tekniska
anordningar ¨ samt AFS 1998:4 ¨ Användning av arbetsutrustning ¨.
3.

Ordning och reda på arbetsplatsen

Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplats framgår av bilaga 1.
Checklista vid arbetsplatsolycka framgår av bilaga 2.
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4.

Gemensamma anordningar

In- och utpassering

Gemensamma anordningar på byggarbetsplats
På arbetsplatsen råder besöksförbud

Transportvägar, gångvägar

Enligt upprättad dispositionsplan

Ställningar

Ställningar tillhandahålls av:

Ställningarna skall vara godkända
Skyddsräcke, övertäckningar och skyddstak

Lyftredskap

Skyddsräcke och säkerhetsanordningar för
ställningar utförs av:

Ange om kran kommer att användas på
byggplatsen.

Tillgång till andra typer av lyftredskap.

Elanläggning

Ansvarig för anläggning för belysning,
huvudcentral/undercentral är:

Brandbevakning

Respektive entreprenör är brandskyddsansvarig inom egen entreprenad.

Personalutrymmen:

Personalbodar hålles av:

Parkeringsplats:

Enligt upprättad dispositionsplan.
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5.

Byggarbetsplatsens avgränsning

Byggarbetsplatsen är avgränsad genom:

Skyltar är uppsatta för information om byggarbetsplatsen på följande platser:
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5.

Identifierade risker knutna till byggarbetsplats

Följande risker är knutna till genomförande av uppdraget.
Arbete med särskilda risker

Förekommer

Framgår av
bilaga

1. Risk för fall
Risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är mer än 2 m
2. Rasrisker
Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös
mark.
3. Arbete med kemiska eller biologiska ämnen
Arbete med kemiska eller biologiska ämnen som medför
fara för hälsa och säkerhet.
4.

Närhet till högspänningsledning
Arbete utförs i närhet av högspänningsledning.

5.

Drunkningsrisk
Arbete som medför drunkningsrisk.

6. Arbete i Brunnar och tunnlar och anläggningsarbete
under jord
7. Sprängningsarbete

Sprängplan

8. Passerande fordonstrafik
9. Upp- och nedmontering av tunga byggelement
10. Takarbete
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6.

Riktlinjer för genomförande av verksamhet på byggarbetsplats

Verksamheten på byggarbetsplatsen planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid
och rum så att risk för ohälsa och olycksfall uppkommer.
Samordningen bör ske av vilka som skall arbeta på byggarbetsplatsen under byggnationens
olika steg. Det innebär att utförandet av olika delar av projektets konstruktionsarbete,
installationer mm inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet så att risk för ohälsa eller
olycksfall uppkommer.
Identifiera behov av samordning av produktionsplanering mellan olika medverkande
leverantörer och informera dem om detta. Dokumentera överenskommelserna.
6.1

Skyddsregler för byggarbetsplatsen

Utrymning

Ej relevant för
detta uppdrag

Utrymningsvägar och brandredskap mm skall finnas i erforderlig omfattning utifrån aktuellt
uppdrag.
Utrymningsvägar finns fastställda med hänsyn byggarbetsplatsens användning, utrustning och
storlek och dimensionerade efter det största antalet människor som verkar på arbetsstället.
Utrymningsväg är utmärkt på följande platser:

Utrymningsvägarna skall hållas tillgängliga och inte blockeras.
Brandredskap
Brandredskap finns att tillgå på följande platser:
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Brandvarnare

Ej relevant för
detta uppdrag.

Brandvarnare finns uppsatta på följande ställen:

Kontroll av dörrar, portar, fönster och väggar

•
•
•

Kontrollera säkerhetsanordningar på skjutdörrar
Kontrollera att motordrivna dörrar och portar är säkrade och har nödstopp.
Kontrollera att de är möjliga att öppna manuellt vid strömavbrott.
Dörr

•

Ej relevant för
detta uppdrag.

Säkerhetskontrollerad av:

Kontrollera att fönster, takfönster, ventilationsöppningar
och rökluckor kan öppnas, regleras och stängas.
Fönster mm
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•

Uppmärkning av väggar av glas eller annat
genomskinligt material intill arbetsplatsen.
Glasvägg mm

Ej relevant för
detta uppdrag.

Kontrollerat av:

Datum

Förbindelseleder
Förbindelseleder – lastkajer, intagsbryggor och lastöppningar – skall förses med
skyddanordningar för fall och ras. På intagsbryggor skall normalt finnas grind eller bom som
öppnas och stängs i samband med transport. Lastkajer skall ha minst en utgång.
Förbindelseled

Kontrollerat av:

Typ av förbindelseled
Förbindelseled avsedd att användas av motorfordon
Uppbyggd landgång för materialtransport
Gångväg på mark
Trappa
Uppbyggd ramp för gångtrafik
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Belysning
Belysning finns på följande arbetsplatser och tillträdesleder:

Nödbelysning

Ej relevant för
detta uppdrag.

Nödbelysning finns uppsatt på följande platser som är särskilt utsatta vid ett eventuellt
strömavbrott:

Arbete på byggarbetsplats
Tillträde
Följande företag och enskilda personer har tillträde till byggarbetsplatsen:
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Transporter till och från byggarbetsplats
Transporter till och från arbetsplatsen sker på transportleder inom arbetsplatsområdet enligt
dispositionsplan.
Tillgång till el, vatten och gas
På byggarbetsplatsen finns el, vatten och gas att tillgå på följande platser:
El:

Vatten:

Gas:

Respektive företag som verkar inom byggarbetsplatsen stämmer av med samordnaren om de
ev extra dragningar av el respektive vatten som erfordras. För dragning av tillfälliga
elledningar inom byggarbetsplats följs tillämpliga lagkrav
För hantering av gas inom byggarbetsplats följs tillämpliga lagkrav.
Under icke arbetstid förvaras gasflaskor på följande platser:
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Uppställande av containrar och bodar
Samordnaren för byggarbetsplatsen anvisar plats för uppställning av containrar och
arbetsbodar.
Företag

Anvisad plats

Mottagnings- och lagringsplats
Samordnaren för byggarbetsplatsen anvisar mottagningsplats och lagringsplats för
byggmateriel. Anvisade platser uppmärks om så erfordras.
På lagringsplats skall materiel förvaras så att risker för olyckor kan undvikas. Särskild hänsyn
skall tas till vindens inverkan.
Företag

Anvisad plats

Hantering av byggavfall
Byggavfall samlas på anvisad plats och sorteras utifrån anslag.
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Arbetsmetoder och verktyg
Alla som arbetar på byggarbetsplatsen skall välja arbetsmetoder och verktyg så att risk för
ohälsa kan undvikas.
Vid val av arbetsmetod och verktyg beaktas
•
•
•
•
•

risk för fall eller ras,
onödiga tröttande fysiska belastningar,
byggprodukternas egenskaper för hur de skall hanteras och bearbetas,
exponeringstid för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar,
anläggningens fysiska egenskaper.

Formar och tillfälliga stöd skall utformas, utföras och underhållas så att de med säkerhet
motstår de belastningar och påfrestningar som kan förekomma.
Utstickande eller uppåtriktade byggnadsdelar eller föremål som är spetsiga eller vassa skall
avlägsnas eller skyddas om så behövs för att undvika olycksfall.
Arbetsplatser
Arbetsplattformen skall var stabil och tillräckligt utrymme (yta och höjd) skall finnas för att
kunna utföra arbetet utan fara för säkerhet, hälsa eller välbefinnande. (Gäller vid nybyggnation)
Om arbete utförs i befintliga byggnader eller anläggningar och det av tekniska orsaker inte är
möjligt att tillhandahålla erforderlig yta skall risk för ohälsa eller olycksfall förebyggas
genom användning av tekniska hjälpmedel eller genom organisatoriska åtgärder.
Klimat och luftkvalitet
Luftkvaliteten på arbetsplatsen skall vara tillfredsställande.
Markarbeten

Ej relevant för
detta uppdrag.

3

Innan schaktning påbörjas skall det utredas om det i marken finns hälsofarliga ämnen,
installationer eller ledningar. Om så är fallet skall erforderliga skyddsanordningar vidtas.
Hälsofarligt ämne, installation etc
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Schaktning får endast ske under ledning av kompetent person.
Stödkonstruktioner skall upprättas vid schaktning om risk finns för oplanerade förändringar i
marken alternativt utföras med släntlutning.
Schaktmassor och material skall placeras så att de inte orsakar risker p.g.a. ras.
Schaktgrop och brunnar skall förses med skyddsanordningar om risk finns för personskador.
Rivning och håltagning

Ej relevant för
detta uppdrag.

Innan rivning påbörjas skall klargöras om hälsofarliga ämnen ingår i byggnaden eller
anläggningen. Detta skall beaktas vid planering och genomförande av rivning.
Rivning av bärande konstruktioner eller byggnad innehållande hälsofarliga material får endast
ske under ledning av kompetent person.
Håltagning skall ske så att stabilitet finns hos kvarvarande delar av byggnaden eller
anläggningen.
Vid rivning med grävmaskin eller mobilkran skall föraren av maskinen eller kranen vara väl
förtrogen med metoden.
Vid rivning genom sprängning skall arbetet vara beskrivet i en sprängplan.
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Bilaga 1
Sid 1(2)
ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER FÖR ARBETSPLATS:

Arbetstider på byggarbetsplats
Ordinarie arbetstider
Raster
Ensamarbete:
Ensamarbete utanför ordinarie arbetstid får inte förekomma.
Övertidsarbete
Entreprenör som genomför arbete utöver ordinarie arbetstid övertar ansvaret för hela
byggarbetsplatsen. Övertidsarbete skall anmälas till den samordningsansvarige.
Rökförbud
Rökförbud gäller för hela byggarbetsplatsen om inte annat överenskommits.
Materialhantering
Transportvägar och utrymningsvägar får inte blockeras.
Material mottages och förvaras på anvisad plats.
Städning
Alla entreprenörer som arbetar på byggarbetsplatsen skall hålla en god ordning.
Det innebär t ex att byggarbetsplatsen inte i onödan får belamras med material, redskap,
emballage, avfall eller liknande.
Regelbunden städning av arbetsstället skall utföras.
Källsortering
Källsortering av avfall tillämpas.
Tillfällig el
Tillfällig el får endast dras av behörig person.
Ställningar
Ställningar och landgångar skall vara utförda enligt gällande anvisningar. Kontroll skall ske
före användning.
Brandskydd
Alla arbetstagare skall följa gällande brandskyddsbestämmelser. Utförande av ¨ Heta arbeten ¨
skall alltid anmälas till samordningsansvarige.
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Bilaga 1
Sid 2(2)
ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER FÖR ARBETSPLATS:

Personlig skyddsutrustning
Det åligger varje person som verkar på byggarbetsplatsen att använda skyddshjälm med
hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta om det inte är uppenbart
obehövligt.
Personlig skyddsutrustning i övrigt skall användas när så behövs.
Förbandsmateriel
Förbandsmateriel förvaras på byggarbetsplatskontor.
Skador och tillbud
Vid arbetsplatsolycka:

Agera enligt bifogad checklista (bilaga 2)

Rapportera skador och tillbud till samordningsansvarig.
Skyddsrond
Skyddsrond sker på fastställda tider.
Samling vid byggarbetsplatskontor.
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Bilaga 2.

Checklista vid arbetsplatsolycka
Datum:

Tid:

•

Ring 112 och larma – ambulans och räddningstjänst. Utse vägvisare.

•

Ge nödvändig medicinsk hjälp

•

Säkra arbetsplatsen för vidare olyckor och för undersökning

•

Tillse att den skadade får vård. En person medföljer till sjukhus.

•• Kontakta
Kontakta egen
egen arbetsgivare
arbetsgivare och
och andra
andra berörda
berörda företag.
företag.
•• Klargör
Klargör vem
vem som
som kontaktar
kontaktar anhöriga
anhöriga till
till den
den skadade.
skadade.
•• Kontakta
Kontakta yrkesinspektionen
yrkesinspektionen och
och skyddsombud
skyddsombud lokalt
lokalt och
och regionalt.
regionalt.
•• Kontakta
Kontakta företagshälsovården.
företagshälsovården.

•

Samla personal på säker plats.

•

Informera om vad som hänt och låt ingen gå direkt hem.

•

Ge tid för att alla skall kunna ta kontakt med sina anhöriga.

•

Ge stöd till medarbetare och kollegor.

•
•

Bestäm när gruppen skall återses nästa gång.
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