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1 Inledning 
Denna arbetsmiljöanvisning gäller endast för mindre projekt. I de fall där mer omfattande 
arbeten skall utföras skall en projektanpassad KMA-plan upprättas enligt uppdelning i 
manual. 
Projektspecifika uppgifter inklusive riskbedömning samt beställare och dennes organisation 
finns på den speciella arbetsorder/montageplan som finns utfärdad för mindre byggprojekt.  
Övergripande gäller AFS 1999:3 och AFS 2001:1. 
Libergs skall tillse att denna generella KMA-plan samt ordnings- och skyddsregler finns 
tillgänglig hos arbetstagarna på arbetsplatsen. 
Riskbedömning för arbetsmiljö, kvalitet och miljö utföres i arbetsordern.  
Checklista arbetsplatsolycka skall fyllas i vid olycksfall. 
Generell riskanalys arbetsmiljö skall alltid följas oavsett om risk finns förtecknad i 
arbetsorder/montageplan. 
Ordnings- och Skyddsregler skall alltid följas på samtliga arbetsplatser hos Libergs. 
 
 

2 Övergripande projektinformation 
 
Entreprenör: Libergs Sweden AB 

Adress: Karlsbodavägen 41 168 67 BROMMA 

Brandskyddsansvarig: Projektledare enligt arbetsorder/montageplan 

Arbetsmiljöansvarig Projektledare arbetsorder/montageplan 

Byggarbetsmiljösamordnare 
BAS-U (om ikryssat i AO) 

Projektledare enligt arbetsorder/montageplan 
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Checklista arbetsplatsolycka 

  
Tidpunkt 
Ange klockslag 

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 den skadade till sjukhus  

6. Kontakta ditt företag, och eventuellt andra berörda företag  

7. Tillse att ingen lämnar arbetsplatsen  

   

Arbetsledningen ansvarar för nedanstående  

• Kontakta anhöriga till skadad.  

• Kontakta Arbetsmiljöverket tfn 010-730 90 00 vid allvarliga olyckor.  

• Var beredd på kontakt med polis och massmedia enligt BF9K-rutin.  

• För samman alla inblandade till en trygg och avskärmad plats  

• Låt ingen gå direkt hem  

• Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga  

• Erbjud nödvändig emotionell första hjälp  

• Ordna socialt kontaktnät för kvällen  

• Bestäm om/när återseende skall ske nästa dag  

• Informera andra anställda om händelse och eventuella stressreaktioner  

• Se till att anhöriga till skadad/avliden får besök från arbetsledning  

• Genomför utredning av orsak och konsekvenser och gör en skriftlig  
   sammanställning som skall lämnas till ledningen.  
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Generell riskanalys arbetsmiljö - med åtgärder vid olika fall av risker 
 

AFS Aktivitet (verksamhet) Riskbedömning Åtgärder 

 Transport över skolgård 
eller liknande 

Påkörning 1 man går alltid framför 
fordonet. 
 

1981:14 Arbete > 2 m höjd Fallrisk Livlina eller sele alternativt 
skyddsräcke eller ställning 
 

 Verktyg utan tillsyn Obehöriga kan 
använda verktyg och 
komma till skada 

Verktyg som ej används 
skall förvaras i låst rum 
eller förvaras i låsbar 
verktygslåda 
 

 Ren arbetsplats Generell skaderisk Skrapa, hålla rent 
 

1999:3 Ej behöriga på 
arbetsområde  

Risk för personskador Avvisa dessa från 
arbetsområdet 
 

1992:9 Heta arbeten  Brandrisk. Skador på 
ögon och 
andningsorgan 

Städa arbetsområdet. 
Använd skyddsglasögon, 
finns risk för gaser eller 
annan rök skall 
ansiktsmask användas 
 

1992:10 Arbete som orsakar 
buller 

Hörselskador, störning 
på omgivning 

Alltid hörselskydd på. 
Använda i första hand 
ljuddämpade maskin. 

1999:3 Demontering, rivning Klämrisk, ras. Skador 
på ögon och 
andningsorgan. 
Risk för strömförande 
elkablar. 

Analys av konstruktion 
och av byggmaterial. 
Stämpning vid behov. 
 
Kontroll av farligt material. 
 
Där så krävs skall 
användas 
skyddsglasögon, 
dammskydd 
och handskar. 
Eventuellt även livlina 
Kontroll att kablar är 
spänningslösa 

 Trasigt glas Skärskador Använda skyddshandskar 
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AFS Aktivitet (verksamhet) Riskbedömning Åtgärder 

 Undertaksarbete Arbete över 2 m, fallrisk Använda godkänd 
ställning som har stödben, 
räcken 
 

1999:3, 
1981:14 

Takarbete Genomtrampning 
Fallrisk 

Inhämta information om 
tak- konstruktion. Medtag 
skivor att stå på under 
arbetets genomförande. 
Använd livlina, 
skyddsräcke, ställning 
eller sele. 

1999:3, 
1981:14 

Arbete med bjälklag Genomtrampning golv 
Fall, snubbelrisk 

Använda livlina, 
skyddsräcken eller sele 

 Reparation av golv, som 
är limmat med asfaltlim 

Skador på ögon och 
andningsorgan, allergi. 

Analys av lim  
Använda skyddsglasögon 
samt ansiktsmask 

1999:3 Arbete i schakt Nedstörtning.  
Risk att tappa verktyg. 

Eventuellt ställning eller 
arbetsplattformar. Säkra 
verktygen med lina eller 
dylikt 

1999:3 
AFS 
2005:15 

Arbete med handdrivna 
elektriska maskiner 

Defekt elmateriel 
Brännskador 
Livshotande 
chocktillstånd 
Vibrationer 

Kontinuerlig genomgång 
av samtliga elverktyg, 
Kontroll av användningstid 
för vibrerande maskin 

 Ensamarbete Tunga lyft. 
Farliga maskiner eller 
material. 
Bli kvar. 

Vara fler. 
Meddela PL/AL vid 
arbetsdagens slut. 

 Arbete i eller i anslutning 
till nödutgångar 

Blockerad 
utrymningsväg. 

Se till att det är 
framkomligt till 
nödutgången. 

 Arbete som innebär risk 
att begravas under 
jordmassor eller sjunka 
ner i lös mark. 
 

Fastna, kvävning, 
krossskador 

Spont, ej ensamarbete, 
säkra släntlutningar. 
Utför arbetsberedning. 

 Arbete som kan medföra 
exponering för kemiska 
och biologiska ämnen. 
 

Påverkan på kroppen, 
andningsvägar. 

Utför arbetsberedning. 
Använd skyddsutrustning 

 Arbete som kan medföra 
exponering för 
joniserande strålning. 
 

Påverkan på kroppen,  Utför arbetsberedning. 
Använd skyddsutrustning 
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AFS Aktivitet (verksamhet) Riskbedömning Åtgärder 

 Arbete i närheten av 
högspänningsledning. 
 

Överslag Kontroll av ledningshöjd.  
Utför arbetsberedning. 

 Arbete med risk för 
drunkning. 
 

Drunkning Använd skyddsutrustning 
Utför arbetsberedning. 

 Arbete i brunnar eller 
tunnlar samt 
anläggningsarbete under 
jord. 
 

Utföres ej Utföres ej 

 Undervattensarbete med 
dykarutrustning. 
 

Utföres ej Utföres ej 

 Arbete i kassun under 
förhöjt lufttryck. 
 

Utföres ej Utföres ej 

 Arbete vid vilket 
sprängämnen används. 

Skador på person Utför arbetsberedning, 
täcka, skyddsavstånd, 
endast utbildad personal. 

 Arbete på plats eller 
område med passerande 
fordonstrafik. 
 

Påkörning Avspärrning, varselkläder 

 Rivning av bärande 
konstruktioner eller 
hälsofarliga material eller 
ämnen 
 

Klämskador, påverkan 
på andningsorgan mm 

Arbetsberedning, utbildad 
personal, 
skyddsutrustning. 

 Arbete med farliga ämnen  Arbetsberedning, utbildad 
personal, 
skyddsutrustning. 

 Arbete som orsakar 
damm eller andra 
olägenheter 
 

Andningsvägar Använd skyddsutrustning 

 Risk för buller 
 
 

Hörselskador Använd bullerskydd och 
hörselkåpor 

 Risk för dolda media 
 
 

Påkopplad el, vatten, 
gas. 

Säkerställ att media är 
avkopplat 

 Risk för fallande föremål Huvudskador Använd hjälm 

 


