
 

 

ARBETSMILJÖPLAN 

 

 

Arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation 

 

UPPDRAGSTAGARE   ARBETSSTÄLLE 

Företag: Säker Bostad AB  Brf Tröskverket  

Adress: Bangatan 13   Adress: Dalgårdsvägen 4 

Telefon 08-400 251 90   121 33 Enskededalen 

 

   

BYGGHERRE    BYGGHERRENS OMBUD 

Anna Nielsen    070-4078496 

     

ARBETSLEDNING   SAMORDNINGSANSVAR VID PROJEKT 

Projektledare Robin Persson  Bas-U  

     Säker Bostad AB 

 Kontaktperson: Damian Neubauer 

Arbetsledare Joakim Didenbäck Telefon  073 518 51 95 

      E-post dane@sakerbostad.se  

 

       

ARBETSMILJÖ/ ORGANISATION  Bas-P 

Arbetsmiljösamordnare   Säker Bostad AB 

Damian Neubauer   Kontaktperson: Damian Neubauer 

   Telefon  073 518 51 95 

     E-post  dane@sakerbostad.se  

FÖRSÄKRINGSBOLAG 

Länsförsäkringar     

      

ENTREPRENADTID    

Start: 2020-11-23    

Slut:  202-05-30    

      

 

 

VID NÖDSITUATION RING 112 
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ALLMÄNNA ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER 

 

Arbetsskada: Arbetsgivaren tillhandahåller med blanketter 

Sjukvårdsutrustning: Skall vara komplett och finnas tillgänglig. 

Personalutrymmen: Skall hållas i sådant skick att otrivsel inte uppstår 

 

Ordning på arbetsplatsen: God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och 

framkomlighet och kan förhindra många olyckor. Rivet och demonterat material samt 

byggmaterial får inte lagras i trapphus eller andra utrymmen som hyresgäster har tillgång 

till. Allmänt skall åtgärd vidtagas efter varje arbetsdag så att mindre barn inte kan nyttja 

ställningar eller byggstegar från markplan. Alla på arbetsplatsen ansvarar själva dagligen för 

erforderliga skyddsåtgärder samt städning med hänsyn till entréer, uteplatser, gång- och 

gatutrafik. 

Personlig skyddsutrustning: Skyddsskor med spiktrampskydd, skyddsglasögon, handskar, 

hörselskydd mm. som arbetsledare anbefallt skall användas. Skyddsanordningar skall vara 

applicerade på alla skärande handverktyg. Vid arbeten som dammar skall inandningsskydd 

bäras. 

Lyft av material: Lyftredskap får ej vara skadade. Kontrollera att last ej överskrider max last 

för lyftredskap. 

Tunga lyft: Tunga lyft skall undvikas. Inga tunga lyft utförs av ensam montör. Förebyggs 

genom att använda hjälpmedel så som trapplyft. 

Höjdarbeten: Vid arbete från ställning skall ställningen kontrolleras vad avser montering 

innan den beträds. Vid arbete på hög höjd skall skyddsräcke alternativt säkerhetslina 

användas. 

Skyddsanordningar: Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga 

skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste 

sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar 

sig. 

Brandfara och brandberedskap: Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Man bör 

förvissa sig om var brandsläckare finns. 

Bullrande verksamhet: Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla 

verksamma på arbetsplatsen. Detta görs genom att använda sådana maskiner och 

utrustningar som ger så lite buller som möjligt. 

  



 

 

Elsäkerhet: Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen – tillfälligt eller 

permanent. Endast byte av säkringar får utföras. Var rädd om kablarna – de skadas lätt. Låt 

ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga 

omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäckts – underrätta genast arbetsledare. 

Under-/ sidoentreprenör: Under-/ sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del 

av dessa regler. Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsutrustningar samt 

personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning 

fortlöpande besiktigas och underhålles. 

Beredskap vid olycka: Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på 

arbetsplatsen och finns anslagen/ utdelad. 

Farliga ämnen: Användning av mindre hälsofarligt material. Arbetsuppgifter med farliga 

ämnen får endast utföras av godkänt företag. Placering/ förvaring av dessa skall ske i låst 

utrymme. 

RISKÖVERSIKT 

 

ARBETEN MED SÄRSKILD RISK SOM KAN FÖREKOMMA                                   NEJ   JA 

1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.  X 
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark. X  
3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen. X  
4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning. X  
5. Arbete i närheten av högspänningsledning. X  
6.  Arbete med risk för drunkning. X  
7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord. X  
8. Undervattensarbete med dykarutrustning. X  
9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. X  
10. Arbete vid vilket sprängämnen används. X  
11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement 
eller tunga formbyggnadselement ingår. 

X  

12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. X  
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. X  
14. Arbete som medför kvartsdamm X  
15. Arbete som medför buller  X 
16. Arbete som medför risk för tredje man  X 
17. Arbete med stegar och arbetsbockar som innebär risk för personskada  X 

  



 

 

NÖDLÄGESBEREDSKAP 

 

Vid arbetsolycka: 

* Evakuera skadade 

Vid elolycka: Bryt strömmen, om detta ej är möjligt ta inte direkt i den skadade utan använd 

klädesplagg eller annat isolerande material för att avlägsna den skadade från 

spänningskällan. 

* Larma räddningstjänsten 112 

* Ge första hjälpen 

∗ Andning 

∗ Blödning 

∗ Chock 

* Skölj rikligt med vatten vid brännskada 

* Larma platsledningen 

* Ordna vägvisning 

* Avspärra området 

 

Vid brand och explosion: 

* Kväv mindre brand 

* Stäng av eventuella maskiner 

* Varna dina medarbetare 

* Larma räddningstjänst 112 

* Larma platsledningen 

* Spärra av området 

 

Vid hot och sabotage: 

* Vidrör ej okända föremål 

* Larma platsledningen 

* Spärra av området 

* Larma polisen 112 


