
Utbildning: 
BAS-P/BAS-U 

» Anders Högström, arbetsmiljökonsult

» 072-452 88 81



Arbetsmiljö



Agenda; BAS-P/BAS-U-utbildning:

Tid Moment

09.00 Presentation/introduktion

09.15 Bakgrund & Statistik

08.30 Arbetsmiljölagen

• Roller (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P 

och BAS-U)

• Ansvar

09.45 Fika

10.00 Bygg- och anläggningsföreskriften 

AFS 1999:3

• Roller & ansvar

11.30 Lunch

Tid Moment

12.15 Reflektion och frågor från förra tillfället

12.20 Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

• Systematiskt Arbetsmiljöarbete

• Belastningsergonomi

• Asbest

• Arbetsplatsens utformning

• Arbete på höjd

• Kemiska arbetsmiljörisker

14.30 Fika

14.45 AFS:ar, forts

• Buller

• Lyftanordningar och lyftredskap

• Maskiner

• Ras/schakt

15.30 Avslutning

Dag 1 Dag 2



I startblocken!!
Men innan vi startar:

Kort presentation av alla:
 Namn

 Jobbar med…

 Förväntningar på dagen!

Inriktning för kursen:
 Kunskap om kraven på byggarbetsmiljösamordnaren.

 Översiktlig kunskap om arbetsmiljökrav inom bygg- och 
anläggning.

 Kunskap om hur kraven kan hanteras i praktiken.



BAS-P

ByggArbetsmiljöSamordnare – Planering och 

Projektering

BAS-U

ByggArbetsmiljöSamordnare – Utförande
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Är det farligt i byggbranschen??



Är det farligt i byggbranschen??
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Arbetsskador inom byggindustrin 2018 –
arbetsolyckor



Arbetsskador inom byggindustrin 2018 –
arbetssjukdomar



Arbetsmiljölagstiftningen i stort

EUs  
rättsakter

Arbetsmiljö-

lagen

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS:ar)



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

 Syfte; Förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och uppnå en god arbetsmiljö

 Skapa ”betryggande säkerhet”!?!

 Reglerar allt arbete som utförs för en arbetsgivares räkning



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsgivaren skall:

 vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 

för ohälsa eller olycksfall

 utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och 

vidta de åtgärder som föranleds av detta.

 skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och 

vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetstagaren skall:

 medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av 

de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö.

 följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar 

och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

3 kap 6 § Den som låter utföra ett byggnads- eller 
anläggningsarbete ska:

1. under varje skede av planeringen och projekteringen se 

till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som 

det framtida brukandet,

2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering

av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och 

3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med 

de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

3 kap 6 § fortsättning

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig själv

eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare. 

Om någon annan har utsetts befrias dock inte den som låter utföra ett 

byggnads- eller anläggningsarbete från ansvar för  sådana arbetsuppgifter 

som anges i första stycket 2 eller 3. 

Alltså har både den som låter utföra arbetet (byggherren) och BAS-P, 

respektive BAS-U ansvar för de uppgifter som ligger på BAS-P och BAS-U.

Back-up-ansvaret.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Kraven på byggherren (3 kap 6§) kan 
överföras till en uppdragstagare om denne:

1. har fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och 

projektering eller arbetets utförande, och

2. det skriftligen har avtalats att de uppgifter som avses i 6 § och 

i de anslutande föreskrifterna ska åvila uppdragstagaren vid 

utförandet av uppdraget.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

 Kraven på byggherren mm (3 kap 6§) överförs automatiskt till 

en uppdragstagare om konsumenttjänstlagen ska tillämpas 

och uppdragstagaren har fått i uppdrag att självständigt

ansvara för arbetets genomförande.

 Detta gäller dock inte om man skriftligt avtalat motsatsen.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

BAS-P skall (3 kap 7 a §):

samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje 

skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl 

byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen. 

Det gäller särskilt då frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras 

samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana 

arbetsmoment beräknas. 



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

BAS-U skall (3 kap 7b§):

samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och 

olycksfall på arbetsstället och utföra följande uppgifter:

 7e§ BAS-U ska se till att:

2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och 

olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället,

3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för 

arbetsstället utfärdas,

4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa 

arbeten klargörs, och

5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig 

omfattning.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

BAS-U skall dessutom (3 kap 7b§):

1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska eller 

organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras 

samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana moment 

beräknas,

2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerställa att den 

eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett 

systematiskt sätt samt följer en arbetsmiljöplan,



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

BAS-U skall dessutom (3 kap 7b§), forts:

1. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller 

anläggningsarbetet med avseende på arbetsmiljön utförs på ett 

korrekt sätt,

2. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga 

personer ges tillträde till arbetsstället, och

3. organisera de uppgifter som enligt 7g§ ankommer på dem som 

bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe.



Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Gemensamma arbetsställen (3 kap 7f§)

 Om bygg- eller anläggningsarbete sker på samma plats som 

annan verksamhet gäller reglerna om BAS (3 kap 6§ och 7c§) 

för bygg- eller anläggningsarbetet.

 Den som ”råder över arbetsstället” ska samordna 

arbetsmiljöarbetet i sin helhet och ansvarar även för att 

samråda med BAS.



Två möjligheter: Straffansvar och sanktionsavgift 

1. Straffansvar

Vid  regelbrott eller dödsfall, skada, sjukdom eller allvarligt tillbud

 Regleras i Arbetsmiljölagen och Brottsbalken

Ansvaret - vem blir dömd?

 Ligger på fysiska personer (en eller flera) eller på näringsidkare (företagsbot)

 Maxstraff: 1 års fängelse

 Domstol beslutar vem/vilka som ska straffas

 oaktsamhet eller uppsåt måste kunna visas av åklagaren 

Ansvar och påföljder vid överträdelser



Ansvar och påföljder vid överträdelser

2. Sanktionsavgifter (8 kap):

» För vissa utpekade paragrafer i AFS:ar.

» Avgiften ska vara lägst 1 000 och högst 1 000 000 kronor (5§).

» Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person som drev 
den verksamhet där överträdelsen skedde (6§).

Exempel (användning av icke besiktigad skylift): 

» Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För 
den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. 
För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas 
enligt följande:
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

 Reglerar planering och utförande av byggnads- och 

anläggningsarbete.

Definition: Arbete med byggnader och anläggningar vid 

uppförande, ändring, reparation, underhåll och rivning. 



1. schaktning, 

2. markarbeten,

3. byggnadsarbete,

4. montering och nedmontering 
av prefabricerade element,

5. inredning eller installation av 
utrustning,

6. ändringar,

7. renovering,

8. reparationer,

9. nedmontering,

10.rivning,

11.löpande underhåll, 

12.periodiskt underhåll, måleri-
och rengöringsarbeten,

13.dränering och

14.sanering.

1§ Exempel på byggnads- och anläggningsarbete:

AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete
Under varje skede av planeringen och projekteringen skall byggherren särskilt 

uppmärksamma:

 Objektets placering, utformning, installationer osv

 Byggtid och tid till deletapper skall vara tillräcklig, så att risker undviks

 Transporter av materiel, rivningsmassor och utrustning kan ske på ett 

godtagbart sätt 

 Etableringsområdet är tillräckligt stort för kontor, personalutrymmen mm 

som krävs utan att det blir för trångt.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

Befintliga objekt

» Inför rivning, ombyggnad eller renovering av ett objekt eller 

del av ett objekt ska riskerna med hälsofarligt material

beaktas, liksom risken att stabiliteten hos objektet eller del av 

detta äventyras medan arbetet pågår.

Förekomst av farligt material ska kartläggas.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete
6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen

 juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning, 

kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter 

som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och 

dessa föreskrifter eller

 fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den 

utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de 

uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt 

arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

 Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska 

kunna styrka kvalifikationerna hos den 

byggarbetsmiljösamordnare som han utsett.

 Detsamma gäller om den som låter utföra byggnads- eller 

anläggningsarbete utsett sig själv till 

byggarbetsmiljösamordnare.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

» Det får aldrig finnas mer än en BAS-P och en BAS-U samtidigt, 
MEN om BAS är en juridisk person kan flera människor utföra 
BAS-Ps respektive BAS-Us sysslor.

» Byggherren kan byta ut BAS-P och BAS-U när det är lämpligt.

Byggprojekt



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket krävs för arbeten som:

 Beräknas pågå mer än 30 arbetsdagar och där mer än 20 
personer vid något tillfälle arbetar samtidigt eller

 Där det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500

- Anmälan inlämnas av den som låter utföra arbetet.

- Anmälan ska anslås på arbetsplatsen

- Uppdateras vid behov



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

Förhandsanmälan skall bland annat omfatta:

 Byggarbetsplatsens adress

 Typ av projekt

 Kontaktuppgifter för den som låter utföra arbetet

 Kontaktuppgifter för BAS

 Kontaktuppgifter för anlitade entreprenörer

Mall för förhandsanmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Sanktionsavgift: 5000 kronor



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete
Arbetsmiljöplan (AMP) upprättas om:

 Förhandsanmälan krävs, eller

 om arbetena omfattar moment enligt 12a§ andra stycket C, 
exempelvis:
- Risk för fall > 2 meter

- Risk att begravas under jordmassor

- Arbete på plats med passerande fordonstrafik

- Rivning av bärande konstruktioner

- Rivning av hälsofarliga material eller ämnen

BAS-P upprättar, eller låter upprätta, denna innan utförandet 
påbörjas



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

» 1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där 
nivåskillnaden är två meter eller mer. 

» 2. Arbete som innebär risk att begravas under 
jordmassor eller sjunka ned i lös mark. 

» 3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska 
ämnen som medför särskild fara för hälsa och 
säkerhet eller som enligt 
Arbetarskyddsstyrelsens eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav 
på medicinsk kontroll. 

» 4. Arbete där de som arbetar exponeras för 
joniserande strålning och för vilket kontrollerat 
område eller skyddat område ska inrättas enligt 
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 
1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare 
och arbetsställen vid verksamhet med 
joniserande strålning. 

» 5. Arbete i närheten av högspänningsledningar.

» 6. Arbete som medför drunkningsrisk. 

» 7. Arbete i brunnar och tunnlar samt 
anläggningsarbete under jord. 

» 8. Arbete som utförs under vatten med 
dykarutrustning. 

» 9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt 
lufttryck. 

» 10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 

» 11. Arbete vid vilket lansering, montering och 
nedmontering av tunga byggelement eller tunga 
formbyggnadselement ingår. 

» 12. Arbete på plats eller område med 
passerande fordonstrafik. 

» 13. Rivning av bärande konstruktioner eller 
hälsofarliga material eller ämnen.

De 13 särskilda riskerna (12a§)



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete
Arbetsmiljöplanen ska innehålla:

1. De regler som ska tillämpas på arbetsplatsen

2. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras

3. Om arbetena omfattar moment enligt 12a§ andra stycket C krävs dessutom:

- En beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att arbetet, trots riskerna, ska vara 

säkert.

4. Hänsyn ska tas till eventuell annan verksamhet i anslutning till området.

 Arbetsmiljöplanen skall uppdateras kontinuerligt av BAS-U, eller på uppdrag av 

BAS-U.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

Arbetsmiljöplanen:

 Endast en per projekt (arbete).

 Skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen när arbete pågår.

 Skall vara anpassad till projektet.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

 Sanktionsavgifter om AMP saknas för byggherre och BAS-P

 Projektstorlek > Förhandsanmälan; 50 000.-

 Projektstorlek < Förhandsanmälan; 10 000.-

 Utförandetid < 2 dagar i följd; 0.-

 Sanktionsavgifter om AMP ej finns på arbetsplatsen för BAS-U

 Projektstorlek > Förhandsanmälan; 50 000.-

 Projektstorlek < Förhandsanmälan; 10 000.-

 Utförandetid < 2 dagar i följd; 0.-



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

En dokumentation över objektet ska skapas som beskriver:

 objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter 
som använts, allt i den omfattning som är av betydelse för 
säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, 
ändring och rivning av objektet.

 Denna dokumentation ska utarbetas av BAS-P (12b§)



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

BAS-U:

 organiserar skyddsverksamheten på arbetsplatsen. Gäller alla 
företag som är aktiva på arbetsplatsen.

 ser till att arbetsmiljöplanen alltid är uppdaterad.

 ser till att dokumentationen om byggmaterial etc är 
uppdaterad.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

BAS-U:

 kontrollerar att tekniska anordningar är besiktigade och att 
dess operatörer har rätt kompetens.

 ska alltid kunna nås när arbete pågår på arbetsplatsen. Om ett 
företag är BAS-U kan flera kontaktpersoner eller handläggare
utses.



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete
 Alla som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska lämna 

uppgift till BAS-U om de risker som kan uppstå genom den 
egna verksamheten.

 Alla som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen är 
skyldiga att följa de regler som BAS-U sätter upp och att delta i 
skyddsarbetet



AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete

 Avgränsning och utmärkning 
av arbetsplats

 Utformning av 
byggarbetsplatsen

 Första hjälpen

 Brandskydd

 Förbindelseleder

 Belysning

 Instruktioner om hur arbete 
utförs säkert

 Lyft av materiel

 Personlig skyddsutrustning

 Fordonstrafik i anslutning till 
arbetsplats

 Höjd-/Takarbete

Dessutom finns regler om:



Vad dokumentera / 
protokollföra??
» Arbetsmiljöplan (BAS-P/BAS-U och 

byggherren)

» Förhandsanmälan (Byggherren med stöd 
av BAS-P)

» Dokumentation över objektet (BAS-P + 
uppdatering av BAS-U)

» Projekteringsmöten (BAS-P bidrar)

» Byggmöten (BAS-U bidrar)

» Skyddsrondsprotokoll (BAS-U)

» Ifyllda checklistor, förteckningar osv



AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 Gäller alla arbetsgivare, inklusive de som hyr in
arbetskraft

 Reglerar arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås.



AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Krav :

 Regelbunden riskbedömning

 Riskbedömning i samband med förändringar

 Gruppera i allvarliga och icke allvarliga risker

 Riskbedömningarna skall vara skriftliga



AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete
7 §:

 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om 

arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och 

olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås.

 När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga 

instruktioner för arbetet.



AFS 2012:2 Belastningsergonomi

 Syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas och 

utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande 

fysiska belastningar förebyggs



AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Riskbedöm (4§):

Kan det finnas risk för ergonomiska skador?

Kan det finnas risk att överanstränga rösten?

Väg in:

 Hur tungt?

 Hur ofta?

 Hur länge?

 Extra svårigheter (stress, dålig lokal, osv)



AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete får normalt inte 

förekomma

Om det ändå krävs ska problem förebyggas genom:

 Arbetsväxling

 Arbetsutvidgning

 Pauser



Hur tungt är lagom tungt??

Enligt ADI616 ”Ergonomi i Byggbranschen”:

 Gods > 25 kg är mycket olämpligt att hantera manuellt 

 Murblock > 15 kg bör ej hanteras manuellt

 Byggskivor bör vara max 900 mm breda

 Gods > 15 kg bör transporteras rullande



AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Innehåller modeller för bedömning av:

 Arbetsställningar

 Lyft

 ”Skjuta- och dra-arbete”

 Repetitivt arbete

Gradering från rött (olämpligt) via gult (värdera närmare) till grönt 

(acceptabelt)



AFS 2006:1 Asbest

Syfte: Förebygga ohälsa när det finns risk för exponering för 
asbesthaltigt damm.

 Bearbetning/behandling kräver tillstånd av Arbetsmiljöverket (11§).

 Hål får dock borras utan tillstånd vid tre tillfällen per arbetsgivare 

och kalenderår om persontiden understiger en timma per tillfälle 

och om borrmaskinen har utsugsanordning

 Sanktionsavgift; 15 000 – 150 000.- för en eller flera situationer 



AFS 2006:1 Asbest

Rivning (12§):

 Material med >1% asbest får rivas endast efter tillstånd från 

Arbetsmiljöverket. Tillstånd kan inte överlåtas.

 Sanktionsavgift: 40 000 – 400 000.- för en eller flera 

situationer 

 När tillstånd till rivning beviljats ska arbetet dessutom anmälas 

minst 2 dagar innan det påbörjas.



AFS 2006:1 Asbest

Dessutom finns krav på:

 Omfattande utbildning (11 & 36§) för:

- Arbetsledning och

- Arbetstagarna som utför arbetet

 Undersökning av material som kan innehålla asbest innan arbete påbörjas

 Vid minsta tvekan om asbestinnehåll vid rivning ska klarläggande från 

ägaren inhämtas

 Förebyggande av dammspridning

 Medicinska kontroller av personal



AFS 2009:02 Arbetsplatsens 
utformning

Gäller utformning och underhåll av arbetsplatser, 

förbindelseleder och personalutrymmen oavsett var de finns

 Gäller dock inte i transportmedel eller försvarets ”fältmässiga” 

anläggningar

 Gäller till stor del inte heller byggnader eller anläggningar som 

inte är färdigställda. Undantag är röda och understrukna på 

kommande bilder



Innehåller krav på:

- Placering av byggnader

- Ytor, takhöjd etc inne i byggnader

- Vid behov tillgänglighet för arbetstagare med funktionsnedsättning

- Dagsljus / belysning

- Luftkvalitet

- Temperatur

AFS 2009:02 Arbetsplatsens 
utformning



Innehåller krav på (II):

 Buller / akustik

 Installationer för

 El (t ex höga spänningar/strömmar ej nära arbetsplatser)

 Vatten (bl a tillhandahållande av dricksvatten)

 Avlopp

 Golv, väggar, tak, fönster, dörrar, portar

 Förbindelsevägar

 Trappor och fasta stegar

AFS 2009:02 Arbetsplatsens 
utformning



Innehåller krav på (III):

 Skydd mot:
 Fall / ras

 Instängning (vid förhöjd risk, t ex kylrum)

 Sammanstötning

 Kemiskt ämne (nöddusch etc)

 Varselmärkning/varningar

 Larm och utrymning

AFS 2009:02 Arbetsplatsens 
utformning



Innehåller krav på (IV):

 Personalutrymmen

- Omklädning (för båda könen)

- Låsbara utrymmen för värdesaker

- Toaletter

- Mat/pausutrymme

 Personalbodar

- Öppningsbart fönster

- Bränslepåfyllning utifrån

 Drift och underhåll

- Städning och underhåll ska ske så att olycksfall och ohälsa motverkas

AFS 2009:02 Arbetsplatsens 
utformning



AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

Gäller bärbara stegar och arbetsbockar

 Stegar och arbetsbockar (som tillverkas för 
försäljning i > 20 exemplar) ska vara

- Godkända vid typkontroll eller certifiering

- Märkta med bl a uppgift om typkontroll eller certifiering



AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

10 §

 Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt
arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om 
riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare 
utrustning inte är befogad.

 Exempel på kortvarigt arbete:

» städning

» byte av trasiga lampor

» enklare smörjning

» enstaka monteringsarbete samt utbyten

» justeringar etc.



AFS 2013:4 Ställningar

Syfte: 

 Förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och 

väderskydd.

Definition - ställning:

 Tillfälligt uppställd eller upphängd anordning avsedd som 

arbetsplats eller tillträdesled och där höjden, från marken eller 

annat underliggande plan, till arbetsplanet eller motsvarande är 

minst 1,25 meter.



AFS 2013:4 Ställningar

 Typkontroll (inklusive märkning) krävs

- För systemställningar som tillverkas i mer än 
10 exemplar

- Systemställningskomponenter som tillverkas i mer än 100 exemplar

 Innan uppförande av ställning påbörjas skall 
en plan för uppförande, användning och nedmontering 
upprättas. 

 Det ska särskilt framgå i planen hur de som 
arbetar med dessa moment skyddas mot fall och 
belastningsskador.



AFS 2013:4 Ställningar

 Underlag/fasad etc ska kontrolleras så att hållfastheten räcker 
(26§)

 Tak skall finnas vid risk för nedstörtande föremål (29§)

 Skyddsräcke ska finnas om fallhöjden är 2 meter eller mer.

- Normalt minst 950 mm högt 

- Tvåledigt (en ledstång högst upp och en i knähöjd)

- Fotlist, monterad i anslutning till arbetsplanet (=”golvet”)



AFS 2013:4 Ställningar

 Ställningar ska dimensioneras efter 

standard SS-EN 12811-1:2004

 Träställning får inte vara målad med täckande färg

 Montörer ska ha utbildning och inneha utbildningsbevis

 Sanktionsavgift: 5 000 – 30 000.-/person med bristande 

utbildning.

 Ställning ska kontrolleras av uppförare och användare/BAS-U 

innan den tas i bruk. Kontrollen ska dokumenteras



AFS 2011:19 Kemiska 
arbetsmiljörisker

För att ” fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av 
kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas.”

Kemisk riskkälla:

Ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans som, kan medföra ohälsa 

eller olycksfall genom

- sina hälsofarliga egenskaper,

- sina egenskaper när det beror på det sätt på vilket ämnena används eller förekommer,

- sin temperatur,

- att minska halten syrgas i luften eller

- att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion.

Produkter från mikroorganismer är, om de är farliga, också kemiska riskkällor



Krav på riskbedömning av arbetsgivaren:

- Bedömningen ska bygga på säkerhetsdatablad eller 

motsvarande.

- Riskbedömningen ska leda till beslut om behov av 

riskminskande åtgärder. 

- T ex: Vilka handskar, vilken lokal, hur lång tid…

AFS 2011:19 Kemiska 
arbetsmiljörisker



För ämnen med hygieniska gränsvärden (se AFS 2018:01) ska 
man bedöma om det finns risk att gränsvärdena överskrids. 

- T ex: Gränsvärde för lacknafta kan överskridas. Använd andningsskydd 
(brunt).

Riskbedömningarna ska dokumenteras (§10)! 

AFS 2011:19 Kemiska 
arbetsmiljörisker



Krav vid arbete med kemikalier i slutet utrymme:

 Specialfall: Är luften säker m a p syre, farliga ämnen och 
explosionsrisk i brunnar, schakter mm (5§)? Bedöms och 
dokumenteras inför varje arbete!

 Arbetet ska övervakas. Om tillämpligt ska lyft av person ur 
utrymmet förberedas (t ex schakter). (32§)

AFS 2011:19 Kemiska 
arbetsmiljörisker



Innehåller krav på:

 Minskad brandrisk (prioritetsordning):

1. Undvik hantering som skapar antändbara ångor

2. Undvik antändningskällor

3. Välj lokal/metod som medför minsta möjliga personskaderisk vid 

brand/explosion.

AFS 2011:19 Kemiska 
arbetsmiljörisker



AFS 2005:16 Buller

Gäller verksamheter där arbetstagare kan utsättas för buller

 Buller: Icke önskvärt ljud

- Skadligt eller

- Störande



Gäller ljudnivå i fria luften, utan hänsyn till ev hörselskydd

Hänsyn ska tas till eventuella hörselskydd. ”Innanför kåpan”. Får ej överskridas

AFS 2005:16 Buller



Krav:

 Mät i den omfattning som behövs för att avgöra relation till 

insatsvärden och gränsvärden

 Ett antal åtgärder krävs, baserat på relation till insatsvärden, 

exempelvis:

- >övre insatsvärde => Skylta ”RISK FÖR HÖRSELSKADA. ANVÄND HÖRSELSKYDD”

- >övre insatsvärde => använd hörselskydd

- >nedre insatsvärde => erbjud hörselskydd

AFS 2005:16 Buller



Krav II:

 Planera så att buller undviks:

- Åtgärda vid källan

- Välj ”rätt” metoder

- Skärma av vid behov

- Förkorta tiden med exponering 

för buller 

- mm

 Bedöm riskerna, särskilt med 
avseende på:

- Skadliga ljudnivåer

- Konstant eller impulser

- Risk för ”dränkta”
varningssignaler

- mm

AFS 2005:16 Buller



AFS 2006:6 Användning av 
lyftanordningar och lyftredskap

Gäller lyftanordningar och lyftredskap, men inte truckar.

 Lyftanordning:

- ”Anordning för att lyfta eller sänka last” 

 Lyftredskap:

- ”Komponenter eller utrustning som inte är monterade på lyftanordningen och 

som är placerade antingen mellan lyftanordningen och lasten eller på lasten för 

att ansluta den.”



AFS 2006:6 Användning av 
lyftanordningar och lyftredskap

Ställer krav på:

 Riskbedömning innan användning, särskilt med avseende på 

(bland annat):

- Stabilitet

- Tillträde till riskområde

- Arbete under upplyft last

- Lyft av personer

- Säkring av last

 Riskbedömningen ska hållas uppdaterad



AFS 2006:6 Användning av 
lyftanordningar och lyftredskap
Ställer krav på (II):

 CE-märkt utrustning (eller överensstämmelse med bilaga A för 
äldre utrustningar)

 Personer får endast lyftas med en anordning som är 
konstruerad och tillverkad för detta

 Krav på dokumenterade kunskaper samt 
tillstånd för användare (29§)



AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar 
och vissa andra tekniska anordningar

Gäller lyftanordningar och andra tekniska anordningar enligt 

bilaga 1, t ex:

 Grävmaskiner

 Fordonskranar

 Hissar

 Kranar

 Maskindrivna lyftanordningar för lyft av person



AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar 
och vissa andra tekniska anordningar

 Innan en anordning får användas måste den ha genomgått

- Montagebesiktning (om relevant)

- Revisionsbesiktning (efter reparation, modifiering etc.)

- Återkommande besiktning (vid angivna intervall)

- Vid godkänt besiktningsresultat skall besiktningsskylt monteras av 

besiktningsman.

 Sanktionsavgift för användning av en eller flera anordningar som inte besiktigats: 

40 000 – 400 000.- (4§)



AFS 2008:3 Maskiner

 Gäller maskiner med rörliga delar som drivs av annat än 
handkraft och ”allt” som kan sättas samman med en maskin.

 Riktar sig till tillverkare och distributörer av maskiner

 OCH till den som modifierar en maskin!



AFS 2008:3 Maskiner

Maskiner etc som omfattas skall 
CE-märkas:

 Kraven i bilaga 1 (ca 50 sidor) skall uppfyllas

 Försäkran om överensstämmelse ska utfärdas

 Modifiera inte en CE-märkt maskin utan att CE-märka om den!



AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada 
genom fall 

Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall 

förebyggs

Krav:

 Lämpligt underlag på ytor som ska beträdas. Ytsträvhet, bärighet, fritt 
från hinder.

 Skyddsanordningar mot fall skall finnas runt hål, öppningar, stup eller 
dylikt

 Räddningsanordningar och stegar eller motsvarande anordning så 
nödställd kan ta sig upp där fall kan medföra risk för drunkning



AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada 
genom fall 

 Skyddsanordningar såsom räcke, ställning, skyddsstäckning ska 
underhållas och kontrolleras

 Skyddstäckning över hål, öppning eller motsvarande ska vara märkt.

Skyddsåtgärder eller försiktighetsåtgärder skall vidtas när:

 skydd mot nedstörtning inte kan ordnas, i form av exempelvis 

säkerhetssele med lina

 skyddsanordning tillfälligt måste tas bort. Får enbart göras 

efter medgivande från arbetsledningen



Med ras avses ras av gods, sten, massor, löst material och 
liknande men även vältning av enstaka eller flera föremål och 
anordningar.

• Underlag ska ha betryggande bärighet
• Maskiner, ställningar och anordningar skall placeras, monteras

och förankras så att ras motverkas
• Skyddsanordningar ska kontrolleras och underhållas
• Avspärrning ska vara tydlig och varaktigt märkt

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras



» Vid grävning, schaktning eller 
motsvarande skall slänt eller 
vägg utföras eller stöttas så 
att risk för ras undviks

» Skyddsanordning får endast 
tillfälligt tas bort vid behov 
och efter godkännande från 
arbetsledningen

» Om risk för ras 
uppmärksammas ska arbetet 
förändras eller avbrytas

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras



Ännu fler AFS:ar…

 Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (2006:4)

 Föreskrifterna om ensamarbete (1982:3).

 Föreskrifterna om kvarts (2015:02).

 Föreskrifterna om vibrationer (2005:15).

 Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (2018:01)

 Berg- och gruvarbete (2010:1)

 Se www.av.se



Tack för idag! 


