
  

Exempel:  

Arbetsmiljöplan för Lilla Lantgården  
 
 
Projektbeskrivning 
Mjölkbonden bygger en ny maskinhall på gjuten platta med bärande stål-
konstruktion och isolerade betongväggar. Byggnadens längd är 100 meter och 
bredden är 22 meter. Runt byggnaden byggs en bred betongplatta för transporter 
till och från byggnaden. 

Ordningsregler 

• Byggnadsarbete pågår alla dagar mellan 06.00-18.00. 

• Bygget är avspärrat och låst mellan 18.00–06.00. 

• Alla verksamma skall bära relevant skyddsutrustning. 

• Rökning och intag av alkohol är ej tillåtet på byggarbetsplatsen. 

• God ordning skall gälla på arbetsplatsen.  

• Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och 
skyddshätta ska alltid bäras såvida Bas-u ej uttryckligen medger annat. 

• Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. 

• Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga 
skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. 

• Farliga ämnen: Hos samordningsansvarige finns en pärm med 
informationsblad över alla farliga ämnen, som används på arbetsplatsen. 

• Bilparkering: Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad 
plats. 

 
 

Organisation 
Byggherre:  
Bonde Bondesson 070-111 111  
 
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-p):  
Konsult Konsultsson 070-222 222 
 
Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-u):  
Konsult Konsultsson 070-222 222 
 
Entreprenör el:  
El Elsson 070-333 333 
 
Entreprenör vatten:  
H2O 070-444 444 



  

Skyddsåtgärder 
 
Risk för fallolyckor:  

• Vid stommontage ska godkänd skylift för nock och stabiliseringsarbeten 
användas. Mobil arbetsplattform alternativt ställning ska användas vid 
arbeten vid takfot. 

• Vid plåtläggning av taket ska livlina användas. Tänk på att linan ej får bli 
för lång så att det uppstår en pendelrörelse vid fall. Iakttag speciell 
försiktighet vid montering av den sista plåtraden ut mot takkant. 

• Underlaget för skylift och mobil arbetsplattform ska vara stabilt så att de ej 
kan sjunka och därmed tippa. 

• Vid kraftig vind avbryts takarbetet. 

• Vid beklädnad av väggar samt vid montering av hängrännor och stuprör 
ska godkänd ställning användas. 

• Vid montering av övrig utrustning såsom el, vvs, m.m. över 2 m höjd ska 
ställning användas.  

• Används rullställning ska hjulen vara låsta innan man klättrar upp. 

 

 
Risk för att få jordmassor över sig: 

• Bedömning ska göras vid djupa schakt där risk finns för ras. 

• Behövs det geologisk undersökning? 

• Behövs det större släntlutning? 

• Behövs det stämpning? 

• Vid grävning ska schaktkanterna rensas från stenar som kan falla ner i 
schaktet. 
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………………………………………         …………………………………………… 
Datum                                                        Underskrift byggherren 

 

 


