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1 Allmänt 
Uppgifter om projektet samt beställare och dennes organisation finns på den 
speciella arbetsorder som finns utfärdad för varje serviceprojekt. 

1.1 Organisation 

!
Övergripande gäller AFS 1999:3 
Ansvarig för företagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med AFS 2001:1. 

!

!
Hammarängens Bygg & Måleri skall tillse att: 

!
▪ Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig hos arbetstagarna på arbetsplatsen/

servicebilen !
▪ Arbetsmiljöplanen kompletteras och anpassas till förändringar som äger 

rum inom arbetsområdet. !
▪ Checklista på arbetsorder, innehållande bland annat riskanalys, skall 

vara ifylld innan start av arbetet.  

!
!

Huvudskyddsombud:  Bosse Sjödin 

Entreprenör: Hammarängens Bygg & Måleri

Björkstigen 2

 137 34, Västerhaninge

Yrkeskategori: Måleri

Ansvarig 
projektledare:

Se arbetsorder

Ansvarig målare: Se arbetsorder

Beställare: Se arbetsorder

Namn: Bosse Sjödin

Telefon: 0707681110

 



Brandskyddsansvarig:  Bosse Sjödin 

!
2 Ordnings och skyddsregler !
Förutom gällande lagar, förordningar och föreskrifter gäller följande 
ordnings- och skyddsregler. 
!
2:1 Arbetsområde 

Skydd vid transporter på skolor eller liknande

Fordonstrafik till och från arbetsområdet skall ske med stor försiktighet med 
anledning av befintlig verksamhet. 

Fordonstrafik inom skolområden är förbjuden. I de fall fordon måste framföras 
gäller följande regler: 

Brandvägar och infarter till skolor får ej blockeras. 

Lastning och lossning av gods får endast ske inom anvisat/inhägnat område. 

Transport över skolgård får endast ske om: 

- en vuxen person bevakar och går före fordonet, 

- fordon framförs med försiktighet och med mycket låg hastighet, 

- fordon manövreras så att backning undviks, 

- Rastverksamhet inte pågår. !
Parkering skall ske på därför avsedda parkeringar. 

Fordon skall framföras med stor försiktighet och mycket låg hastighet även på 
vägar närliggande skolområdet. 

     S   Skydd för boende, lokalutnyttjare och angränsande lokaler

Eventuell inhägnad/avskärmning av arbetsplats skall ske i samråd med 
beställare. 

Avskärmning skall förhindra damm-, lukt- och ljudspridning från arbetsområde 
till intilliggande lokaler. Vid risk för fallande föremål skall inhägnad utföras så 
att fullständig säkerhet mot fallande föremål garanteras. Om arbetet bedöms 
vara av hög riskbenägenhet skall vakt utplaceras. 

Utrymningsvägar får ej blockeras. 

 



!

Anmälan

Anmälan skall göras till eventuell boende eller hyresgäst när arbetet startar.

2:2 Ansvar 

Var och en som arbetar i lägenheter ansvarar för att ytterdörrar/grindar är låsta 
och bevakade.

Utföraren ansvarar för att ett fullgott arbete utföres och att miljö och 
arbetsmiljöfrågorna enligt lagar och förordningar samt nedanstående 
ordningsregler följes.

Personlig skyddsutrustning

Hjälm skall bäras vid kranarbete och då risk för fallande material finnes eller 
när arbete förekommer över huvudhöjd.  

När det behövs skall andningsskydd, hörselskydd, handskar, livlina mm 
användas.  

Livlinor och livbälte skall provbelastas och kontrolleras före varje 
användningstillfälle.  

Ovanstående utrustning håller din arbetsgivare Dig med, och Du ansvarar för 
vård och skötsel. 

Personligt skydd

Personlig skyddsutrustning skall alltid användas vid arbeten som medför risk 
för skada. Ex hörselskydd vid bullrande arbete. Bullrande arbete skall, om 
möjligt, utföras på verkstad eller avskärmad plats.  

Skyddsanordningar

Skyddsanordningar och avspärrningar skall alltid finnas innan arbete påbörjas. 

Du skall själv kontrollera att det finns skyddsanordningar och eventuella 
avspärrningar innan Du påbörjar ett arbete. Om sådana saknas är Du skyldig 
att säga till arbetsledningen innan arbetet påbörjas.  

Om en skyddsanordning måste avlägsnas under arbetet ska den ovillkorligen 
återställas så snart arbetet är avslutat. Den som avlägsnar en 
skyddsanordning är ansvarig att inga olyckor sker under den tid 
skyddsanordningen är borttagen samt att den återställs. 

Exempel på skyddsanordning är skyddsräcke och olika typer av maskinskydd.

Elsäkerhet

 



Endast behörig får göra ingrepp i el-anläggning, gäller både tillfällig och 
permanent. Byte av gängsäkring och glödlampor får utföras utan behörighet. 

Låt inte kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Defekt el-utrustning 
får under inga omständigheter användas. 

El-central skall låsas om den lämnas obevakad, vid arbetsdagens slut och efter 
avslutat arbete.

  Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför brandrisk eller brännskada på material 
och får ej utföras utan tillstånd. Innan ”heta arbeten” påbörjas måste tillstånd 
hämtas av brandskyddsansvarig hos beställaren. Kurs i brandskydd skall ha 
genomgåtts. 

Brandsläckare skall alltid finnas tillgänglig vid heta arbeten. Brandsläckare 
besiktigas  

!
!
årligen och dateras med besiktningdatum 

Gas- och gasolflaskor skall, då de inte används, samlas till plats som skall vara 
varningsskyltad

Farliga ämnen

Varuinformationsblad skall finnas över farliga ämnen som kan komma att 
användas. Om farliga ämnen måste användas skall erforderliga 
skyddsåtgärder vidtagas och kontaktperson samt projektledare vidtalas innan 
arbetet startar.

Maskiner och lyftanordningar

Maskiner och lyftanordningar skall vara godkända alternativt besiktigade och 
försedda med skyddsanordningar. 

Rondell får ej användas utan godkännande.

Transportleder

Tillträdes- och transportleder skall underhållas. Dessa får ej användas som 
upplagsplatser. Använd de tillträdesleder, trappor, hissar och landgångar som 
är byggda för Din skull.  

STEGE FÅR INTE ANVÄNDAS SOM TILLTRÄDESLED

Städning

Arbetsplats skall hållas städad och avfall skall läggas i därför avsedda 
behållare. 

Varje yrkesgrupp tar dagligen hand om sina avfall och överblivet material och 
transporterar det bort för sortering i minst tre fraktioner eller för sortering på 
avfallsanläggning. 
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2:3 Arbeten med särskild risk 

Riskarbeten

I de fall arbeten som innebär särskild risk, i enlighet med AFS 1999:3 § 11, 
skall det utföras ska en riskbedömning i blankett för arbetsorder göras. 

2:4 Avfall 

Miljöfarligt material/materiel

Miljöfarligt material/materiel sorteras separat, omhändertas och 
transporteras på ett miljömässigt godtagbart sätt till godkänd mottagare 
som verifierar mottagandet genom mottagningsbevis. 

Övrigt bygg- och installationsavfall skall genom respektive entreprenörs 
försorg borttransporteras till godkänd avfallsmottagare. 

!
2:5 Olycksfall/Tillbud 

Olycka

Om en olycka eller ett tillbud inträffar ska detta snarast anmälas till 
projektchefen, samordningsansvarig och till beställarens kontaktperson.  
Se ”Checklista vid arbetsplatsolycka” på nästa sida. 

2:6 Övrigt 

Alkohol och droger 

Alkohol och droger får ej användas under arbetstid eller på arbetsplatsen.

 



!
!
2:7 CHECKLISTA VID ARBETSPLATSOLYCKA !

Tidpunkt 

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, beställaren och eventuellt andra berörda 
företag

• Kontakta anhöriga till skadad/avliden
• Kontakta Arbetsmiljöinspektionen
• Kontakta företagshälsovården
• Var beredd på kontakt med polis och massmedia

• 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
• Informera om stressreaktioner
• Bestäm om/när återseende skall ske nästa dag

• Informera andra anställda om händelse och eventuella 
stressreaktioner

• Kontakta Bygghälsan för genomgång dagen efter
• Se till att anhöriga till skadad/avliden får besök från företaget
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3 Organisation och ansvar  
Projektet har en utsedd kvalitets, miljö- och arbetsmiljöansvarig, denne har full 
befogenhet att behandla alla till projektet hörande kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöfrågor. I övrigt ser ansvarsfördelningen ut som nedan 

!
!
4 Kompetens och maskiner/metodik 
Enligt arbetsorder. 

Funktion Namn Ansvarsområden 

Beställaren

• Ombud 
• Projektledare 
• Kvalitetsansvarig 
• Miljöansvarig

Se arbetsorder Se arbetsorder

Entreprenören

• Projektledare Se arbetsorder • kontraktsfrågor gentemot 
beställaren 

• kontakter med myndigheter 
• personal 
• kontroll av handlingar 
• tidplan 
• reglering av tillkommande/

avgående kostnader

• Ansvarig hantverkare Se arbetsorder • dagbok 
• faktureringsunderlag 
• inköp  
• delta i ronder 
• kontrollplaner 
• dokumentation av utförd 

egenkontroll 
• arbetsmiljöfrågor 
• välja kontrollpunkter för 

skyddsrond 
• delta i skyddsronder

UE

Se arbetsorder Se arbetsorder • dokumentation av utförd 
egenkontroll
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5 Dokumenthantering och information/kommunikation  
Ansvarig hantverkare ansvarar för att information från projektledare och företagsledning 
når övrig personal och UE. Resultaten från arbetsplatsen sammanställs av projektledaren 
och rapporteras till ledningen vid ordinarie möten. Frågor från allmänhet och andra 
gällande arbetet på arbetsplatsen besvaras av projektledaren.  
  

5.2 Dokumentation/dokumentstyrning i projektet enligt Hammarängens Bygg & 
Måleris rutiner se arbetsorder 

!
6 Inköp 
Enligt Hammarängens Bygg & Måleris rutiner. 

7 Produktion  
7.1 Identifiering av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökritiska faktorer  
Riskinventering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö redovisas i arbetsordern.  

För att säkerställa att arbetsplatsen är säker utför vi skyddsronder där så krävs.  

Ordnings- och skyddsregler är fastställda för projektet i denna KMA-plan och 
kommer att finnas anslagna i manskapsbodar eller i servicebilar. Reglerna gås 
igenom med all personal och UE vid byggstart.  

7.2 Arbetsberedning 
Arbetsberedning för de kritiska momenten nedan görs enligt företagets rutiner och 
redovisas i arbetsordern. 

7.3 Kontroll och provning  
Se arbetsorder. 

7.4 Källsortering av restprodukter  !
8 Överlämnande och besiktning 
Se arbetsordern.

 


