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Uppgifter om
Adress till byggplatsen
Besöksadress

Postadress

Kommunikation med byggplatsen
Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-post

-

Byggherre
Namn

Adress

Kontaktperson

Telefon

Byggnadsbeskrivning
Byggnadstyp

Entreprenadform

Projektbeskrivning

Projektering
Projekteringssamordnare

Projekteringsledare

VVS

El

Entreprenör
VVS
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Arbetsmiljöorganisation
Ansvariga på arbetsplatsen
Samordningsansvarig
Namn

Ansvarig från och med

Telefon

Ansvarig för samordning av brandskydd
Namn

Ansvarig från och med

Telefon

Skyddsombud
Huvudskyddsombud
Namn

Företag

Telefon

-

-

Namn

Företag

Telefon

Namn

Företag

Telefon

Namn

Företag

Telefon

Övriga skyddsombud

Övriga kontaktpersoner
Kontaktpersoner hos entreprenörer
Namn

Företag

Telefon

Namn

Företag

Telefon

Namn

Företag

Telefon
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Generella regler för verksamheten på arbetsplatsen
Enligt överenskommelse med bostadsrättsföreningen Kantarellen gäller följande regler:
• Störande arbete t.ex. bullrande eller dammande får ej utföras före kl. 0700 eller efter
kl. 1800.
• En brandskyddsansvarig skall utses.
• Arbetsbodar, material och skräpcontainers får endast uppställas på anvisad plats
Området skall inhägnas och låsas efter arbetsdagens slut.
• På fastighetens parkeringsplats får endast platserna x användas av byggföretagen.

Regler på arbetsplatsen
Ordning på arbetsplatsen
God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan
förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga
efterlevas.

Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddshätta ska alltid
bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.

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.
Observera
Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att
återställa den.
Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen
och den samordningsansvarige (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt
AML 8 §2).

Brandfara och brandredskap
Man ska alltid meddela den ansvarige för samordning av brandskydd om man har för avsikt
att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.
Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används,
samlas till särskilt anvisad och varningsskyltad plats.
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Heta arbeten
Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt
arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining.
För att utföra Heta Arbeten krävs intyg på genomgången utbildning t.ex.
Brandskyddsföreningens.
Inga Heta Arbeten får påbörjas utan Brandskyddsansvariges kontroll och tillstånd.

Materialupplag
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.
Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

Bullrande verksamhet
Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen.
Dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt
dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.
Radioapparater etc får ej medtagas till arbetsplatsen utan samordningsansvariges
godkännande och får ej användas med störande volym.

Elsäkerhet
Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig 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 upptäcks - underrätta genast arbetsledningen.

Farliga ämnen
Hos samordningsansvarige finns en pärm med informationsblad över alla farliga ämnen, som
användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till samordningsansvarige
överlämna varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.
Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information
om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.

Bilparkering
Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.

Under-/sidoentreprenör
Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.
Entreprenör ska tillhandahålla sina anställda skyddsutrustning.
Varje entreprenör svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles.
Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med
samordningsansvarige.
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Risköversikt

Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma
1.

Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.

2.

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

3.

Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.

4.

Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.

5.

Arbete i närheten av högspänningsledning.

6.

Arbete med risk för drunkning.

7.

Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.

8.

Undervattensarbete med dykarutrustning.

9.

Arbete 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 lats eller område med passerande fordonstrafik.
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen
14.
15.
16.
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