
    Förberedelser för arbetet 



Arbetsmiljöplan (AMP) 
 Ska tas fram innan arbetsplatsen etableras 
 Byggherren (eller den som övertagit 

arbetsmiljöansvaret) tillsammans med BAS-P 
är ansvarig 

 BAS-U ska se till  
-  att den finns tillgänglig  
-  att den hålls uppdaterad under hela projektet 

 AMP-guiden kan användas för att ta fram en 
arbetsmiljöplan: www.ampguiden.net 
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AMP ska innehålla … 

 reglerna för byggarbetsplatsen  
 hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras 
 en beskrivning av åtgärder som skall vidtas 

för "arbeten med särskild risk” 
Detaljerade uppgifter kan föras in i AMP 
Viktig information ska förmedlas på de språk 
som talas på arbetsplatsen så att alla förstår. 
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Exempel på risker att beskriva 

För rivning kan t ex följande risker behandlas i 
arbetsmiljöplanen 
 - arbete med risk för fall 

- arbete med risk för ras  
- arbete med tunga byggelement  
- arbete på plats med passerande fordonstrafik  
- rivning av bärande konstruktioner eller 
  hälsofarliga material eller ämnen. 
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Kvalitets- och miljöarbete 

 Arbetet med kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö kan behandlas i en 
gemensam plan: KMA-plan 

 Det betyder att arbetsmiljöplanen  
ingår i KMA-planen 
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Materialinventering ska finnas 
Med materialinventering menas: Inventering av material och 
produkter som berörs av bygg- och rivningsarbeten. 

 Ska alltid vara gjord före rivningsåtgärder 
 Kompletteras vid behov 
 Inventeringsresultatet ska gås igenom med alla 

som ska arbeta och farliga ämnen och material  
i byggnaden bör visas  

 Sanering kan vara nödvändig före rivning, t ex 
om det finns asbest, PCB, kvicksilver 
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Startmöte med personalen 

 Ska hållas innan arbetet påbörjas 
 Ska innehålla all viktig information från 

materialinventeringen 
 Rivningsordningen ska gås igenom och 

eventuell information från konstruktör 
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Du ska få information …  

… innan arbetet påbörjas och sedan under 
arbetet följa de 
 föreskrifter 
 rutiner 
 interna skydds- och säkerhetsinstruktioner 

som gäller vid arbetsplatsen 
(som beskrevs i avsnitt 2) 
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Du ska veta och förstå …  

 … vilka risker för olycksfall och ohälsa som 
olika arbetsuppgifter kan innebära 

 … vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att 
förebygga skador 

 … var brandsläckningsutrustning och 
utrustning för första hjälpen finns 

Första hjälpen innebär kortfattat omedelbara 
åtgärder på plats vid olycksfall och akut sjukdom 
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På arbetsplatsen … 

… ska finnas förberett 
 Fungerande verktyg och utrustning 
 Personlig skyddsutrustning 
 Annan erforderlig utrustning 
 Arbetsmiljöplan (eller KMA-plan) 
 Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) 

Den visar var olika saker finns, t ex bodar, ut-
rymningsvägar, brandsläckningsutrustning m m 
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På en anslagstavla bör finnas … 

 Regler för arbetsplatsen 
 APD-plan 
 Utrymningsplan som hålls uppdaterad 
 Namn på BAS-U, skyddsombud,  

ev skyddskommittéledamöter 
 Protokoll från skyddsronder 
 Checklista för åtgärder vid olycka eller brand 
 Vem som kan ge första hjälpen 
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§§  Lagar och föreskrifter 

 AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete 

 AFS 1996:1 Minderåriga,  
 AFS 2001:3 Användning av personlig 

skyddsutrustning  
 AFS 1996:7 Utförande av personlig 

skyddsutrustning  
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 Vilken information behöver du innan 

arbetet påbörjas? 
 Vilken utrustning behöver du för att 

kunna börja arbeta? 
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