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Bedömning och utveckling av 
säkerhetsnivån på mark- och 
vattenbyggnads arbetsplatser
Det finns olika slags mark- och vatten-
byggnadsarbetsplatser.  Man bygger 
landsvägar eller broar, schaktar un-
derjordiska utrymmen, gräver ka-
naler eller konstruerar husgrunder 
eller underhåller olika konstruk-
tioner. Varje finländare har nytta 
av resultaten av detta arbete.

Det centrala syftet med arbetar-
skyddslagen är att främja en systema-
tisk, planenlig och långsiktig verksam-
het för arbetstagarnas arbetarskydd och 
arbetshälsa. Ett tänkande som baserar sig på 
hantering av säkerheten eller säkerhetsledning betonar 
varje arbetsgivares skyldighet och ansvar att på eget initi-
ativ ta hand om säkerheten och hälsoaspekterna i arbetet 
och arbetsmiljön.

Huvudentreprenören ska genom introduktion och in-
struktion se till att alla arbetstagare på den gemensam-
ma byggarbetsplatsen har tillräcklig kunskap om säkra 
arbetsmetoder och känner till risk- och skadefaktorerna 
på byggarbetsplatsen samt de åtgärder som krävs för att 
undvika dem.

Byggarbete är ofta fysiskt ansträngande. Även tunga 
rörliga maskiner förekommer i allmänhet på arbetsplat-
serna i branschen. Inom markbyggnad är i synnerhet all-
varliga arbetsolyckor vanligare än i de flesta andra bran-
scher. De största riskerna anknyter till rörlighet, såsom 
halknings- och fallolyckor samt att bli påkörd av fordon. 
Hanteringen av rasrisker i schaktgropar är en verklig ut-
maning, och därför ska schaktningsarbeten alltid plane-
ras. Avgörande faktorer är iakttagande av trygga arbets-
metoder, utrustningens skick samt omhändertagande av 
skyddsanordningar, passager och en god ordning.

MVR-mätaren är en metod som baserar sig på oku-
lära observationer och som är avsedd för den veckovisa 
inspektionen av arbetsplatsen och mätningen av säker-
hetsnivån.

Maskinerna ska inspekteras innan de 
tas i bruk på byggarbetsplatsen och då 

ska en grundligare inspektion av deras 
skick och utrustning utföras. 

 Resultatet av mätrundan är ett 
procenttal. En MVR-nivå på till ex-
empel 90 procent innebär att 90 

procent av de objekt som omfatta-
des av mätningen var i skick.

Användningen av MVR-mätaren 
förutsätter kännedom om de grundläg-

gande principerna för arbetarskyddet. Den 
som använder mätaren ska till exempel ha kän-

nedom om jordarternas egenskaper för att kunna be-
döma behovet av slänter eller stödkonstruktioner i smala 
schakt. MVR-mätningen förutsätter inspektionsbesök till 
de olika objekten på arbetsplatsen, den kan inte göras uti-
från minnet. Själva mätningen är enkel och lätt att utföra: 
mätblanketten är endast en sida lång, och för varje objekt 
drar man streck för de aspekter som är i skick och de som 
inte är det. Ju fler observationer som antecknas desto till-
förlitligare är resultatet av mätningen. Ett åtgärdsförslag 
ges också omedelbart till den part som ansvarar för ob-
jektet, maskinen etc. om de aspekter som inte är i skick. 
Numera kan man också utnyttja mobil mätning med en 
telefon eller surfplatta. 

MVR-mätaren visar på bristerna, men ger samtidigt 
också respons för aspekter som är i skick. När MVR-mä-
taren används varje vecka kan resultaten visas som en 
graf för arbetstagarna. Denna responstabell och ett ge-
mensamt mål, till exempel 95 procent, gör det betydligt 
lättare att förbättra arbetsrutinerna och förhållandena på 
arbetsplatsen.

Arbetarsäkerheten utgör också en del av kvaliteten på 
verksamheten på arbetsplatsen och i företaget. Vi hoppas 
att MVR-mätaren för sin del hjälper företagen att fortlö-
pande utveckla sin verksamhet.



4 Allmän presentation av mätaren
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Det sägs att det som inte kan mätas inte heller kan styras. 
Mätningen av säkerhetsnivån ger information om hur-
dant läget är och hur det kan förbättras systematiskt och 
planmässigt. Säkerhetsmätaren förbättrar arbetarskyddet 
genom att å ena sidan fästa uppmärksamheten vid kri-
tiska aspekter och å andra sidan motivera utvecklingen av 
arbetsrutinerna genom positiv respons.

I MVR-mätningen beaktas både säkerhetsaspekter 
som är i skick och säkerhetsaspekter som bör förbättras. 
Säkerheten på arbetsplatsen betygsätts. Det lönar sig 
emellertid inte att använda MVR-mätaren på en för liten 
byggarbetsplats; utgångspunkten är att antalet observa-
tioner bör vara större än 50. Om antalet observationer 
är litet, är det mer rekommendabelt att i stället för MVR-
mätaren t.ex. använda den blankett för underhållsinspek-
tion som ingår som bilaga till denna anvisning.

Målet för en MVR-mätning är inte att uppnå resulta-
tet 100 procent, utan att hitta bristerna och åtgärda dem. 
Om mätresultatet blir 100 procent, dvs. alla observationer 

är rätt-observationer, är det skäl att undersöka mätnings-
grunderna.

Mätningen tar upp bristerna men ger samtidigt beröm 
för bra verksamhet. Det är viktigt att visa mätresultaten 
för alla på responstavlan. En regelbunden mätrespons 
motiverar och hjälper att förbättra arbetsrutinerna och 
säkerhetsnivån. 

MVR-mätaren är ett effektivt verktyg för att utveckla 
säkerheten.  Med dess hjälp kan man även förbättra han-
teringen av andra ärenden på arbetsplatsen i samband 
med inspektionerna. Arbetsplatsandan förbättras då pro-
blemen åtgärdas snabbt. 

MVR-mätaren har godkänts som en metod för lag-
stadgade veckovisa underhållsinspektioner. Då utförs 
inspektionerna av arbetsgivarens ansvariga och arbetsta-
garnas representant som en gemensam uppgift. I inspek-
tionen av lyftkranar deltar också maskinens användare. 
Företag kan även använda mätaren som ett ledningsverk-
tyg och till exempel i samband med kvalitetsrevisioner.
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Mätaren omfattar alla betydande säkerhetsfaktorer på 
mark- och vattenbyggnadsarbetsplatser som kan observe-
ras okulärt. Dessa utgörs av arbetsmiljöns säkerhet, maski-
nernas och arbetsredskapens säkerhet samt arbetsrutiner-
nas säkerhet. Utelämnade aspekter är säkerhetsplanering 
och annan säkerhetsverksamhet på arbetsplatsen, eftersom 
dessa kräver andra bedömningsmetoder. Indirekt beskriver 
resultaten av MVR-mätningarna även huruvida säkerhets-
verksamheten på arbetsplatsen lyckats.

Säkerheten på mark- och vattenbyggnadsarbetsplatser 
är indelad i fem avsnitt i mätaren:

 } Arbete och bruk av maskiner

 } Utrustning

 } Skydd och riskområden

 } Vägar och gångstråk

 } Ordning och förvaring

Mätaren har kolumner för registrering av observationer och summering av 
dem samt en formel för beräkning av säkerhetsindex. I den nedre delen finns 
plats för anteckningar om observationer som bör åtgärdas omedelbart.

Den grundläggande idén med MVR-mätaren är att arbetsplatsen indelas i 
områden och att mätningen sker per område. Indelningen ska vara tillräckligt 
snäv. Enligt tumregeln ska den som utför mätningen kunna överblicka hela det 
område som ska mätas.

Arbetsplatsen blir då systematiskt inspekterad och man får ett tillräckligt 
stort antal observationer om rätt och fel för att räkna ut säkerhetsindex. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att arbetarskyddsinspektionen tar längre tid i an-
språk, eftersom det är lätt att göra observationerna när man vant sig vid mäta-
ren. Mätaren säkerställer att man omsorgsfullt går igenom hela arbetsplatsen, 
vilket är meningen.

Arbetarskyddsproblemen på arbetsplatsen kan bestå av återkommande 
liknande brister. Därför är det viktigt att gå igenom föregående veckas mät-
ning och identifiera bristerna som observerats i den. Om bristerna återkom-
mer ska de gås igenom med arbetsplatsens ledning.

Faktorer som inverkar på 
säkerheten mäts



6 Mätningen

Genomförande av 
observationsrundor
Säkerhetsnivån mäts under inspektionsrundan, då alla 
områden på arbetsplatsen gås igenom. Även de områ-
den som verksamheten på arbetsplatsen påverkar, såsom 
gångstråk och vägar i närheten av arbetsplatsen ska in-
spekteras. Om arbetsplatsen är vidsträckt kan en del av 
observationerna göras från ett fordon. De områden till vil-
ka verksamheten är koncentrerad ska inspekteras till fots.

Arbetsplatsen ska indelas i områden som inspekteras 
i sin helhet ett område åt gången innan man går vidare 
till nästa område. Området kan till exempel utgöras av 
ett arbetsställe, ett gångstråk, ett lager eller ett annat 
område av lämplig storlek. När observationerna görs till 
fots väljs området vanligtvis så att det kan observeras från 
ett ställe. En vidsträckt arbetsplats kan observeras utifrån 
större områden till de delar där verksamheten är mindre 
intensiv.

Efter valet av observationsområde inspekteras det om-
sorgsfullt i samma ordningsföljd som på blanketten. Först 
observeras arbetstagarna, dvs. de som rör sig till fots och 
förarna. Därefter inspekteras de enskilda observationsob-

1. Dela in arbetsplatsen  
i områden

2. Inspektera områdena i sin 
helhet ett åt gången

3. Anteckna alla observationer

 Kom också ihåg att anteckna 
det som är rätt!

jekten på området. Ordningen på området ska alltid ob-
serveras.

Observationerna antecknas i rätt- och felkolumnerna i 
mätaren. Vi rekommenderar att man använder streckräk-
ning eftersom man då får plats för många observationer 
och det är lätt att räkna ihop dem. De aspekter som krä-
ver omedelbara åtgärder antecknas separat i fältet BRIS-
TER. Om man observerar andra brister eller riskfaktorer 
på arbetsplatsen än de som nämns på blanketten ska 
även dessa antecknas i fältet BRISTER. 

Obs! Ett typiskt fel i början är att man glömmer att 
anteckna observationer om sådant som är rätt. Det som 
hjälper minnet är att utföra inspektionen systematiskt: 
man väljer ett område och går igenom objekten på det 
och gör anteckningar om varje objekt innan man förflyt-
tar sig till följande område. Om man är ovan lönar det sig 
att först anteckna det som är rätt och först därefter det 
som är fel.
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Beräkning av säkerhetsindex

Antalet rätt-observationer

Antalet rätt- och antalet fel-observationer totalt
x    100

MÄTOBJEKT
RÄTT TOT. FEL TOT.

1. Arbete och bruk av maskiner• Användning av skyddsutrustning och risktagande

2. Utrustning
• Arbetsmaskiner och lyftanordningar• Mindre utrustning
• Ställningar, bockar, stegar, gångbroar, trappor• Elektrifiering
• Belysning
• Anordning för emulsionsladdning• Räddningscontainer

3. Skydd och riskområden• Fallskydd
• Rasrisk
• Maskinriskområden

4. Vägar och gångleder
• Extern trafik och gång- och cykeltrafik• Arbetsvägar
• Gångleder
• Organisering av evakuering

5. Ordning och förvaring• Allmän ordning
• Avfallskärl
• Förvaring och lagring av farliga ämnen• Luftkvalitet och dammhantering

RÄTT TOT:
FEL TOT:

Datum

Företag

Arbetsplats / arbetsnummer

Genomförd av

RÄTT (st)
RÄTT + FEL (st) X 100

MVR-TASO
%X 100 =

BRISTER
ANSVAR ÅTGÄRDSDATUM

arbetsgivarens representant
arbetstagarnas representant

Datum för föregående mätning _____ /_____  Bristerna åtgärdade
12 3

X

79

79 + 10 89

KYPÄRÄN KÄYT TÖÄ TEHOSTET TAVA
T.M. 20.6KAIVANTOJEN SUOJAUKSET

O.H. 16.6LIUSKAN L.1 KULKU. NOJATIKKAAT EI KÄY
O.H. 16.6KULKUTIET SILLALLE S.1 KUNTOON
O.H. 16.6

14

5

12

22

26

79

2

2

3

3

10

18.4.2017

INFRA BYGGARE AB
E18 VÄGEN

GÖRÄN I. NFRA

När inspektionsrundan är klar och observationerna an-
tecknade räknas de ihop per objekt i de ifrågavarande 
kolumnerna. Observationerna om rätt och fel summeras 
därefter ihop i den nedre delen av formuläret.

MVR-nivån anges som index med procent som enhet. 
Procenttalet anger andelen observationer som är rätt av 

det totala antalet observationer. Ju fler observationer som 
är rätt desto bättre index och säkerhetsnivå.

Säkerhetsnivån beräknas med följande formel
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Arbete och bruk av maskiner
Observationer

Kriterier för godkännande

 } En observation för varje arbetstagare på området, 
både för dem som rör sig till fots och för förarna. 
Beakta också underentreprenörernas arbetstagare, 
mätare, planerare osv. 

 } Sker risktagning och försummelse att använda per-
sonlig skyddsutrustning samtidigt medför det endast 
en fel-anteckning. 

 } Obs! Om t.ex. en arbetsmaskins backningsvarnare 
inte fungerar, ska en fel-anteckning ges för både 
arbetet (förarens risktagning, punkten användning 
av skyddsutrustning) och arbetsmaskinen (punkten 
utrustning).

 } Användning av skyddsutrustning

Arbetstagaren använder nödvändig skydds- och 
säkerhetsutrustning: 

– På mark- och vattenbyggnadsarbetsplatser ska 
man använda skyddshjälm med hakrem, ögon-
skydd, säkerhetsskor och synlig klädsel enligt 
standard (EN 471 eller EN 20471). Dessutom ska 
skyddshandskar anpassade till arbetsuppgiften 
användas.

– Hörsel- och andningsskydd och ansiktsskydd ska 
användas när arbetet eller arbetsmiljön kräver 
det. Hörselskydd ska användas när bullernivån 
överstiger 85 dB(A) eller förekommer som 
stötljud. Enligt tumregeln överskrids bullernivån 
om man inte kan höra ett normalt samtal på en 
meters avstånd.

– Säkerhetssele ska användas och den ska vara fäst 
om man arbetar på en höjd på över två meter 
och skyddskonstruktioner saknas.

– I personliftar med korg ska säkerhetssele använ-
das och den ska vara fäst. 

– Uppblåsbar flytväst eller annan flytutrustning ska 
användas i arbete som medför drunkningsrisk.

– Vid tunnelbrytning och i motsvarande förhållan-
den ska arbetstagaren ha en personlig räddnings-
anordning. Den får också vara i arbetsmaskinen 
eller i arbetsställets omedelbara närhet.

 } Risktagning

Arbetstagaren tar inga uppenbara risker i arbetet el-
ler i användningen av maskinen eller utsätter andra 
för risker i sitt arbete.

– Risker som arbetstagare tar kan handla om ar-
betsmoment som medför fallrisk, arbete i schakt 
utan släntar eller stödkonstruktioner, använd-
ning av stege som arbetsplattform, tungt arbete 
på stege eller på rörlig ställning med olåsta 
hjul, arbete eller vistelse på en rörlig maskins 
riskområde, arbete på en liftkorgs räcke, arbete 
på ett område där skrotning inte gjorts, eller att 
personen inte observerar omgivningen eller inte 
beaktar övrig trafik osv.

– Risker i anslutning till bruk av maskiner kan 
handla om användning av en maskin som inte 
lämpar sig för arbetet, trasigt backlarm, brister, 
skador överbelastning av en maskin eller annat 
riskfyllt bruk av maskinen eller användning av en 
schaktningsmaskin för att lyfta eller transportera 
personer, för hög körhastighet, arbete med risk 
för vältning osv.
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Observationer

 } En observation för varje arbetsmaskin jämte utrust-
ning, inklusive arbetsplattform. Arbetsmaskinerna 
är bl.a. schaktningsmaskiner, grävmaskiner, lastbilar, 
lyftkranar, personliftar, betongpumpbilar, pålnings-
maskiner, borriggar, borrjumbos, laddningsfordon, 
sprutrobotar, injekteringsmaskiner, servicebilar, under-
hållsfordon osv. 

 } Underhållsutrustningens skick inspekteras när man 
besöker arbetsplatsen för att se hur arbetet framskri-
der.

 } En observation för verktygsmaskiner, t.ex. cirkelsåg, 
lyftredskap, svetsutrustning, vibratorplatta eller 
vinkelslip.

 } En observation för varje ställning, bock, stege, gångbro 
och trappa på området. För fasta ställningar, såsom 
fasadställningar, görs dessutom en observation för 
varje plattform.

 } En observation för varje elcentral på området. Centra-
ler på under 16 A observeras inte.

 } En observation för varje kabeldragning på området. 
Kabeldragningar på under 240 V eller andra tillfälliga 
kabeldragningar observeras inte i detta sammanhang 
– de ingår i ordningen och beaktas vid bedömningen 
av den allmänna ordningen på området. 

 } En observation för belysningen på området. Både den 
allmänna belysningen och arbetsbelysningen observe-
ras samtidigt. Om belysning inte behövs på grund av 
tillräckligt dagsljus görs denna observation inte.

 } En observation för anordningen för emulsionsladd-
ning.

 } En observation för varje räddningscontainer.

Kriterier för godkännande

 } Arbetsmaskiner och lyftanordningar (inkl. utrustning 
och arbetsplattform)

Maskinen är allmänt sett i gott skick utifrån en 
okulär granskning och helt i funktionsskick. 

Särskild uppmärksamhet fästs vid lyktor, varnings-
ljus, backlarm och stöd. Varningsmärkena är på plats 
och överensstämmer med anvisningarna av arbetets 
beställare. Maskinens trappor och gångar är rena 
och fria från is, olja och andra halknings- och snubb-
lingsrisker. Sikten mot riskområden, dolda ytor och 
döda vinklar ska säkerställas

Även lyftkorg, däck, larvfötter, hydraul- och tryck-
luftsslangar, släckare och första hjälpen-väska ska 
beaktas.

För utrustningens del (t.ex. krockdämpare, plogar, 
sandspridare) observeras tekniskt skick, fästen i 
fordonet, synlighet samt varningsanordningar och 
-markeringar. 

Maskinens eller lyftkranens arbetsplattform och 
-plats är tillräckligt bärande och jämn och maski-
nen har stöttats korrekt med tanke på det utförda 
arbetet. 

Utrustning
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 } Mindre utrustning

Den mindre utrustningen är i gott allmänt skick 
utifrån en okulär inspektion. Den fungerar helt och 
uppfyller de utrustningsspecifika säkerhetsföreskrif-
terna:

– Cirkelsågen har nödstopp, klyvanhåll, överskydd 
och skjuthandtag.

– Lyftanordningarna är i gott skick utifrån en oku-
lär inspektion och försedda med angivelse om 
högsta tillåtna last, inspektion och CE-märkning.

– Svetsutrustningens ventiler och slangar är hela 
och där heta arbeten utförs finns nödvändiga 
släckare och skyddshandske.

– Vibratorplattor, vinkelslipar: Skyddsramen till 
vibratorplattans motor är hel och kilremmen 
inkapslad. Vinkelslipens elsladd är hel, slipskivans 
skydd och handtag på plats och en slipskiva av 
rätt storlek används. 

 } Ställningar, bockar, stegar, gångbroar och trappor

Ställningen har genomgått ibruktagandekontroll 
och är försedd med en skylt om detta. Ställningen 
är förenlig med andra föreskrifter om fundament, 
förstyvning, förankring, arbetsplattformer och 
uppgångar. Särskild uppmärksamhet fästs vid 
att ställningen har ändamålsenliga skyddsräcken 
inklusive mellanräcken och fotlister och att arbets-
plattformarna har fästs på ett tillförlitligt sättmed 
till exempel fotlister. Uppgången till ställningen ska 
bestå av trappor, lejdare eller stegar eller en annan 
uppgång som överensstämmer med ställningens 
bruksanvisning. Inget onödigt skräp eller material får 
finnas på arbetsplattformarna och uppgångarna.

Bockarna ska vid behov ha en konstruktion som 
förhindrar felsteg. Bockarna ska ha trappsteg om de 
är över 0,5 m höga. Bocken får inte vara högre än två 
meter.

Stegar får endast användas för kortvariga arbetsupp-
gifter av engångskaraktär, inte som permanenta pas-
sager eller arbetsplattformar. På A-stege får man stå 
på högst en meters höjd, och den ska vara stabil och 
stå på underlag som inte ger efter, såvida A-stegen 
inte är försedd med en ändamålsenlig breddningsdel 
varvid arbete är tillåtet på 1–2 meters höjd. 

Trappor och passager ska vara minst 0,6 meter 
breda. Gångbroarna ska vara minst en meter breda. 

 } Elektrifiering

Elcentralerna har placerats ändamålsenligt och skyd-
dats vid behov, och är i övrigt hela och i bra skick.

Kablarna på området har dragits ändamålsenligt. 
Till exempel så att de inte ligger på gångvägarna om 
detta kan undvikas eller så att de hänger i luften 
om de riskerar att frysa fast i marken. Vid behov 
har kablarna skyddats till exempel med en ränna på 
vägarna.

Särdragen i elektrifieringen ska beaktas enligt typ av 
arbete. T.ex. vid tunnelbrytning beaktas el-centraler, 
svanskablar, stomkablar och förlängningskablar.

 } Belysning

Området har tillräcklig allmän och riktad belysning 
utan farliga obelysta eller bländande områden.

 } Anordning för emulsionsladdning

Gott allmänskick, inga läckor i anordningen. I syn-
nerhet förgasningslösningen ska inspekteras. 

Förvaringen av sprängämnen i anordningen under 
arbetet: Lådorna ska inspekteras med avseende på 
märkning och huruvida de uppfyller kraven (t.ex. 
byggarbetsplatsens egen anvisning om lås/låsning).

 } Räddningscontainer

Räddningscontainer ska finnas vid underjordiska 
brytningsarbeten som räcker över 6 månader. 
Räddningscontainern inspekteras okulärt. Contai-
nerdörren ska vara olåst och tillträde till containern 
ska vara obehindrat.  
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Skydd och riskområden
Observationer

 } Observationen om fallskydd görs för alla fria kanter 
eller öppningar på området som kräver fallskydd. 
Observationen ska alltid göras om fallhöjden översti-
ger 2 meter eller om annan särskild fara föreligger. En 
observation görs för varje ställe som är inhägnat med 
räcken enligt områdesindelningen.

 } Rasrisker observeras på alla ställen som kräver åtgär-
der på grund av rasrisk. Sådana ställen kan utgöras 
av schaktväggar, jordmånen på arbetsområdet till 
exempel i närheten av ett schakt och av tak med lösa 
stenar i tunnlar. 

 } Obs! Stödkonstruktionerna och slänterna i schakt ska 
basera sig på geotekniska planer. Schakten ska stöttas 
i första hand. Utifrån en tillförlitlig utredning kan 
arbetarskyddet i schakt säkerställas genom släntning 
eller terrassering.

 } Riskområdet för varje arbetsmaskin på området ska 
observeras.

Kriterier för godkännande

 } Fallskydd

Fall förebyggs med räcken eller skyddslock (t.ex. på 
brunnar). Fallskydd måste finnas från och med 2 
meters höjd. Räcken ska vara stadiga och försedda 
med handräcken på minst 1 m höjd, mellanräcken 
(max 50 cm mellanrum i höjdled) och fotlister eller 
nätelement. Arbetsplattformar får inte ha springor 
som är över 3 mm breda. Skyddslocken på öpp-
ningar är markerade och kan inte flyttas sidlänges. 
Områden med fallrisk har märkts ut eller tillträdet 
till området har avspärrats med varselstängsel eller 
dylikt.

 } Rasrisk

Rasrisk ska förebyggas genom stödkonstruktioner på 
schaktets väggar, terrassering eller tillräcklig slänt-
ning, bergskrotning, och tunneltak ska befästas. Om 
andra åtgärder ännu inte vidtagits ska tillträdet till 
området förhindras. 

Schaktjorden ska placeras på minst två meters 
avstånd från schaktets kant. 

I tunnel ska tillträde till område som nyss har 
behandlats med sprutbetong eller där skrotning inte 
gjorts vara förhindrat med minst en skylt som anger 
faran och med varselstängsel.

 } Maskinriskområden

Arbetsmaskiner ska befinna sig på tillräckligt 
avstånd från andra arbetstagare, schaktkanter och 
trafik. I närheten av arbetsplatsens gränser ska man 
vid behov med stängsel förhindra att utomstå-
ende kommer i närheten av maskinen. Maskinen 
och området vid den ska förses med nödvändiga 
varningsmärken.

På gator och andra trafikerade områden såsom 
gång- eller cykelvägar ska maskinens riskområde 
märkas ut eller tillträdet till riskområdet förhindras.  

Maskiner (t.ex. borrvagnar) som används i branta 
lutningar eller på ställen med fallrisk ska förankras.
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Vägar och gångleder
Observationer

 } Områden där arbetsplatsen påverkar den externa 
trafiken eller gång- och cykeltrafiken ska observeras 
på samma sätt som områdena på arbetsplatsen, även 
om de inte utgör delar av den egentliga arbetsplatsen.

 } En separat observation ska göras för varje trafikmärke 
och trafikregleringsanordning, även för märken som 
saknas. Lameller, avspärrningsstolpar och avspärr-
ningskonor observeras områdesvis. 

 } Arbetsväg observeras som ett område om den är 
kort. I övrigt indelas en arbetsväg i flera områden som 
observeras i anslutning till inspektionsrundan.

 } Gångstråk observeras som egna områden. Gångbroar, 
trappor och andra sådana konstruktioner observeras 
under punkten Utrustning.

 } Vid underjordiska brytningsarbeten som räcker över 
6 månader ska också organisering av evakuering säker-
ställas genom en observation för varje utrymningsväg.

Kriterier för godkännande
 } Extern trafik och gång- och cykeltrafik

Den tillfälliga trafiken och gång- och cykeltrafiken 
ska anläggas på ett säkert sätt och orsaka så lite 
störningar för omgivningen som möjligt. Om trafi-
karrangemangen informeras med varningsmärken 
och -blinkers, passerrutterna har märkts ut med 
tydliga informationsskyltar och till exempel trafik-
regleringsanordningar, farliga områden har isolerats 
och tillträdet till arbetsplatsen har avspärrats för 
utomstående.

Trafikarrangemangen överensstämmer med 
anvisningarna. Trafikregleringsanordningarna och 
-märkena är synliga och rena.

 } Arbetsvägar och gångleder

Arbetsvägarna och gånglederna ligger på tillräckligt 
avstånd från arbetsobjekten och är i tillräckligt bra 
skick med tanke på ändamålet. Det får t.ex. inte fin-
nas vattenfyllda gropar på körbanorna, som medför 
olägenhet för trafiken. Vatten leds av vägarna till 
exempel till diken. Nödvändiga trafikmärken är på 
plats och tillträde till farliga områden är avspär-
rat. Även parkeringsbehovet på arbetsplatsen har 
beaktats. Dammbindning och halkbekämpning har 
ombesörjts. 

 } Organisering av evakuering

Vid underjordiska brytningsarbeten ska utrym-
ningsvägarna vara utmärkta och passagen ska vara 
obehindrad.

Trafikled  
Allmän väg för utomstående fordons-
trafik

Gång- och cyckelväg  
Allmän led för utomstående fotgängare 
och/eller cyclister

Arbetsväg  
Väg som dragits främst med tanke på 
fordonstrafiken på arbetsplatsen och 
som märkts ut i arbetsplanen.

Gångled  
Gångled av mer permanent karaktär 
för arbetsplatsens arbetstagare som 
märkts ut i arbetsplanen.

Tillfälligt gångled  
Tillfälliga gångled som uppstår ”av sig 
själv” till exempel till arbetsobjekten.

Begrepp som används i anvisningen
i
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Ordning och förvaring
Observationer

 } Ordningen på varje område observeras.

 } En observation för varje avfallskärl görs. Avfallskärl är 
till exempel avfalls- och växelflak.

 } En observation görs för varje magasin för farliga 
ämnen. Sådana lager utgörs av till exempel bränsle- 
och smörjmedelsdepåer, behållare med lösningssalter 
samt magasin för sprängämnen.

 } Vid underjordiska objekt och andra slutna utrymmen 
ska luftkvaliteten observeras områdesvis genom sen-
soriska observationer (en observation per område). 
Obs! Officiella mätningar ska göras med ändmålsen-
liga mätinstrument. 

 } Vid krossanläggningar, asfaltstationer och andra 
arbetsställen ska man genom sensoriska observatio-
ner kontrollera att dammhanteringen har skötts på 
ändamålsenligt sätt.

Kriterier för godkännande

 } Allmän ordning

Ordningen och den allmänna snyggheten vid bygg-
arbetsplatsen och stödjepunkten är god med tanke 
på säkerhet, miljö och kvalitet.  

Det finns inget onödigt extra material eller avfall på 
området som inte behövs i arbetet och som utgör 
en säkerhetsrisk eller ett hinder för arbetet. Skadliga 
utsläpp såsom dammande eller nedsmutsande jord 
får inte spridas utanför arbetsplatsen. 

Byggtillbehören och -materialen har placerats så att 
rörligheten eller arbetet inte försvåras och så att de 
inte är utsatta för skador.

 } Avfallskärl

Avfallet insamlas kontrollerat. Anvisningen för han-
tering av avfall finns tillhanda eller placerad enligt 
byggarbetsplatsens anvisningar. Avfallskärlen är 
markerade. Avfallskärlen är hela, korrekt lastade och 
innehåller bara avfall enligt markeringen. Avfallet 
har inte spridits till omgivningen. Bland sprängäm-
nesavfall och -förpackningar får inte finnas något 
annat material eller ämne. 

 } Förvaring och lagring av farliga ämnen

Oljor, gaser och brinnande vätskor och avfall som 
uppstår förvaras i hela och rena kärl. Bränsletankar-
na har dubbelt hölje eller skyddsbassäng. Behållare 
med lösningssalter har inga synliga skador eller 
läckage. Gasflaskor förvaras i låsta burar. Flaskorna 
ska förvaras stående. Alla behållare och magasin är 
korrekt märkta.

Sprängämnen förvaras i ett godkänt, slutet och låst 
magasin. På laddningsplatsen får finnas endast den 
mängd sprängämnen som enligt sprängningsplanen 
omedelbart ska laddas, på arbetsplatsen endast den 
mängd som motsvarar behovet för en dag, om inte 
upplagringstillstånd har sökts för objektet. Place-
ringen ska vara markerad. 

Ett underjordiskt upplag för explosiva varor ska pla-
ceras på så långt avstånd som möjligt från ordinarie 
arbetsställen och så att sprängning som utförs i 
området inte skadar upplaget. 

Upplag med råmaterial för emulsionsladdningar ska 
vara markerade och låsta. 

 } Luftkvalitet och dammhantering

Ventilationsanordningarna (fläktar, ventilations-
kanaler, i tunnel fläkttuber) är hela och i skick. En 
ventilationskanal har placerats tillräckligt nära tun-
neländan. Sensoriska observationer antyder inte för 
mycket damm.



14 Användningen följs upp kontinuerligt på arbetsplatsen

Ibruktagande
MVR-mätaren kan användas som verktyg för den lagstad-
gade veckovisa inspektionen. Arbetsplatsens arbetsled-
ning och arbetstagarnas arbetarskyddsfullmäktig ska få 
utbildning i hur man använder metoden.

Resultaten i MVR-mätningen behandlas varje vecka på 
byggplatsen. Man kan också fastställa en målnivå för sä-
kerhetsindexet. Målet borde vara tillräckligt utmanande, 
men även möjligt att nå. Mätresultaten visas på en re-
sponstavla på en väl synlig plats (se sidan intill), där in-
dexet uppdateras varje vecka.

 Arbetsledningen och arbetstagarnas arbetarskydds-
fullmäktig genomför i allmänhet inspektionerna tillsam-
mans. Men det lönar sig även att ta med andra arbetsta-
gare och underentreprenörers representanter enligt ett 
rotationssystem. Det ökar deras kunskap och motivation. 

Responsen och viljan att nå det uppställda målet leder 
i allmänhet till att arbetsrutinerna börjar förändras och 
indexet stiga. Det kan dock ta flera veckor. Det lönar sig 
att undvika klagomål, föreskrifter och annan negativ re-
spons utom vid entydiga och allvarliga förbrytelser och 
brister. Vad gäller mätningarna och responsen bör man 
dock samtidigt se till att det finns förutsättningar för att 
de överenskomna spelreglerna iakttas. 

Man går igenom de observerade bristerna på blanket-
ten för föregående inspektionsrunda och kontrollerar om 
de upprepas. Om möjligt verifieras åtgärdade brister un-
der nästa inspektionsrunda.

ISBN 978-951-96698

Källor

Arbetarskyddslagen (2002/738)

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 
(205/2009) 

Statsrådets beslut om val och användning av personlig 
skyddsutrustning i arbetet (1407/93)

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008)

Statsrådets förordning om säker användning och besikt-
ning av arbetsutrustning (403/2008) 

Statsrådets beslut om backningsvarnare på fordon som 
används i arbete (847/94) 

Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- 
och brytningsarbeten (644/2011, 484/2016)

Kemikalielagen (599/2013) 

Kommunala ordningsregler

Serien Liikenne tietyömaalla (”Trafiken vid vägarbetsplat-
ser”). Trafikverket 

Rakennustyöhön kuuluvan sukellustyön turvallisuusohje 
(23113) (”Säkerhetsanvisning för dykningsarbete vid 
byggarbete”). Arbetshälsoinstitutet

Liikenneviraston erikoistarkastusten työturvallisuusohje 
(Dnro 3761/090/2014)
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16 Blanketter

MÄTOBJEKT RÄTT TOT. FEL TOT.

1. Arbete och bruk av maskiner
• Användning av skyddsutrustning och risktagande

2. Utrustning
• Arbetsmaskiner och lyftanordningar
• Mindre utrustning
• Ställningar, bockar, stegar, gångbroar, trappor
• Elektrifiering
• Belysning
• Anordning för emulsionsladdning
• Räddningscontainer

3. Skydd och riskområden
• Fallskydd
• Rasrisk
• Maskinriskområden

4. Vägar och gångleder
• Extern trafik och gång- och cykeltrafik
• Arbetsvägar
• Gångleder
• Organisering av evakuering

5. Ordning och förvaring
• Allmän ordning
• Avfallskärl
• Förvaring och lagring av farliga ämnen
• Luftkvalitet och dammhantering

RÄTT TOT: FEL TOT:

Datum

Företag

Arbetsplats / arbetsnummer

Genomförd av

RÄTT (st)
RÄTT + FEL (st)

X 100MVR-TASO %X 100 =

BRISTER ANSVAR ÅTGÄRDSDATUM

arbetsgivarens representant arbetstagarnas representant

Datum för föregående mätning _____ /_____  Bristerna åtgärdade
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MÄTOBJEKT ANTAL OBSERVATIONER KRITERIER FÖR GODKÄNNANDE

1. Arbete och bruk av 
maskiner

• Användning av 
skyddsutrustning och 
risktagande

• en för varje arbetstagare, inklusive maskinförare. 
Också underentreprenörernas arbetstagare, 
mätare, planerare osv.

• arbetstagaren använder nödvändig personlig skyddsutrustning
• tar inga onödiga risker (t.ex. fallrisk, en maskins olämplighet för ett arbete, riska-

bel maskinanvändning) och orsakar inte fara för andra

2. Utrustning

• Arbetsmaskiner och 
lyftanordningar 

• en för varje arbetsmaskin jämte utrustning, inklu-
sive arbetsplattform 

• maskinernas allmänna skick är gott och de är helt i funktionsskick 
• för utrustningens del observeras tekniskt skick, fästen i fordonet, synlighet och 

varningsanordningar och -markeringar
• arbetsplattformen är tillräckligt bärande och jämn

• Mindre utrustning • en för varje verktygsmaskin, (cirkelsåg, lyftredskap, 
svetsutrustning, vibratorplatta, vinkelslip)

• gott allmänskick och uppfyller maskinspecifika säkerhetsbestämmelser

• Ställningar, bockar, 
stegar, gångbroar och 
trappor

• en för varje konstruktion
• en observation för varje plattform av fasadställ-

ning

• stöd, fundament, förankring pålitlig
• skyddsräcken (3 ledare), vid behov skyddstak
• uppgången till ställningar (inkl. mobila ställningar) ska bestå av trappor, lejdare 

eller stegar eller annan uppgång enligt bruksanvisningen 
• bockar ska vid behov ha en konstruktion som förhindrar felsteg

• Elektrifiering • en för varje central (>16 A) och kabel (>240 V)
• en observation för varje kabeldragning på 

området

• elcentraler och kablar ändamålsenligt placerade, vid behov skyddade samt i 
övrigt hela och i gott skick 

• Belysning • en observation av belysningen på området när 
belysning behövs

• tillräcklig allmän- och arbetsbelysning på området

• Anordning för emul-
sionsladdning

• en observation för anordningen för emulsions-
laddning

• gott allmänskick, inga läckor i anordningen.

• Räddningscontainer • en observation för varje räddningscontainer • containerdörren ska vara olåst och tillträde till containern ska vara obehindrat

3. Skydd och riskområden

• Fallskydd • observation av alla fria kanter eller öppningar på 
området, där fallskydd behövs

• fallskydd måste finnas från och med 2 meters höjd
• skyddsräcken (3 ledare)

• Rasrisk • för alla ställen med rasrisk (schaktgropar, mark, 
tunneltak)

• schaktgropar har ändamålsenliga stöd, berg har förstärkts med bultning/sprut-
betong eller skrotats, slänter om det inte behövs stödkonstruktioner, isolering av 
farliga områden, upplag för jordmassor på över 2 meters avstånd från kanten

• Maskinriskområden • för varje maskin • arbetsmaskiner ska befinna sig på tillräckligt avstånd från andra arbetstagare, 
schaktkanter och trafik. 

• Maskinen och området vid den ska förses med nödvändiga varningsmärken.

4. Vägar och gångleder

• Extern trafik och 
gång- och cykeltrafik

• en för varje ställe där allmänna vägar eller gång- 
och cykelvägar påverkas

• separat observation för varje trafikmärke och 
trafikregleringsanordning

• trafiken säkert organiserad, om trafikarrangemang informeras med varningsmär-
ken och -blinkers, passerrutterna har märkts ut med tydliga informationsskyltar 
och t.ex. trafikregleringsanordningar, farliga områden har isolerats och tillträdet 
till arbetsplatsen har avspärrats för utomstående

• trafikarrangemangen följer anvisningarna. 
• Trafikregleringsanordningarna och -märkena är synliga och rena

• Arbetsvägar • arbetsvägen observeras som ett område om den 
är kort. I annat fall delas den in i flera områden

• arbetsvägarna är i tillräckligt gott skick med tanke på ändamålet. Nödvändiga 
trafikmärken är på plats och tillträde till farliga områden är avspärrat.

• Gångleder • en för varje gångleden på området • gånglederna är i tillräckligt gott skick med tanke på ändamålet, tillträde till farliga 
ställen avspärrat

• Organisering av 
 evakuering

• en för varje utrymningsväg • vid underjordiska brytningsarbeten ska utrymningsvägarna vara utmärkta och 
passagen ska vara obehindrad

5. Ordning och förvaring

• Allmän ordning • en för varje område • inget avfall som inte hör till arbetsfasen 
• bra ordning med avseende på säkerhet och kvalitet, jord sprids inte i omgivning-

en/dammhantering ändamålsenligt skött

• Avfallskärl • för varje kärl • rent kring avfallskärl, rätt lastat och sorterat. 

• Förvaring och lagring 
av farliga ämnen

• för varje förråd för farliga ämnen (t.ex. bränsle och 
sprängmedel, behållare med lösningssalter)

• oljor, gaser och brinnande vätskor och avfall som uppstår förvaras i hela och rena 
kärl

• sprängmedel i låsta, lagenliga magasin
• behållare med lösningssalter har inga synliga läckage
• upplag med råmaterial för emulsionsladdningar markerade och låsta.

• Luftkvalitet och damm-
hantering

• vid underjordiska objekt och andra slutna utrym-
men områdesvis (en observation per område)

• Ventilationsanordningarna (fläktar, ventilationskanaler, i tunnel fläkttuber) är 
hela och i skick

• sensoriska observationer antyder inte för mycket damm

Brister som kräver omedelbara åtgärder och andra riskfaktorer än de som nämns på blanketten ska anges i fältet BRISTER
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Underhållsinspektion 
av markbyggnadsarbetsplats

PROTOKOLL Nr

Datum:

Arbetsplats:

Inspektionsobjekt I skick Brister
Ansvars-
person

Åtgärds-
datum

1. Personalutrymmen

2. Arbetsvägar och 
 trafikarrangemang

3. Arbetsplatsbelysning

4. Hälsofarliga ämnen

5. Buller och vibrationer

6. Lager för farliga ämnen

7. Svetsutrustning och 
 svetsarbeten

8. Första hjälpen-beredskap

9. Brandskydd

10. Mindre maskiner (slipmaskiner, 
bultpistoler)

11. Manuella verktyg

12. Mobilkranar 

13. övriga lyftanordningar

14. Lyftredskap 

15. Grävmaskiner och grävare

16. Pålningsmaskiner 

17. övriga schaktmaskiner

Inspektionsobjekt I skick Brister
Ansvars-
person

Åtgärds-
datum

18. Maskiner och utrustning på 
brytningsarbetsplatsen

19. Elektrisk utrusning på 
 arbetsplatsen

20. Ställningar, arbetsbockar

21. Arbetsplattformar 

22. Gångleder 

23. Trappor/stegar

24. Schakt

25. Brytnings- och sprängnings-
arbeten

26. Betongarbeten

27. Elementarbeten

28. Lager och lagerområden

29. Underentreprenadarbeten

30. Personlig skyddsutrustning

31.

32.

33.

34.

En noggrannare specificering av de objekt som ska åtgärdas

Objekt nr Förklaring

 Fortsätter på separat bilaga

UNDERSKRIFTER 
(och namnförtydligande)

Arbetsgivarens representant Arbetstagarnas representant

 (förteckning över inspektionsobjekt på baksidan)
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FÖRTECKNING ÖVER OBJEKT FÖR UNDERHÅLLSINSPEKTION PÅ MARKBYGGNADSARBETSPLATS

 1. Personalutrymmen 
• inkvarteringslokaler
• måltidslokaler
• omklädningsrum och förvaringsutrymmen
• tvätt- och torkrum
• wc- och sanitära utrymmen
• lokalernas placering på arbetsplatsen

 2. Arbetsvägar och trafikarrangemang
• gång- och cykeltrafik samt tung trafik
• trafikmärken, körhastighet
• belysning
• risker vid backning med fordon
• plogning/sandning
• mötesplatser på smal väg

 3. Arbetsplatsbelysning
• allmän belysning
• arbetsbelysning
• belysningens placering
• lampornas skick och renhet
• bländning, belysningsskillnader
• kablarnas placering

 4. Hälsofarliga ämnen
• damm, gaser, ångor, lösningsmedel
• luftväxling, ventilation
• säkerhetsdatablad
• lagring av ämnen

 5. Buller och vibrationer
• val och placering av maskiner
• bekämpningsmetoder
• personlig skyddsutrustning
• varningsskyltar

 6. Lager för farliga ämnen
• brännbara material
• brännbara vätskor, gasol (flytgas)
• lager och förvaringsplatser för explosiva varor
• lagrens placering
• varnings- och anvisningsskyltar

 7. Svetsutrustning och svetsarbeten
• el- och gasutrustning
• jordningar
• transport och lagring av gasflaskor
• slangar, kopplingar, mätare
• bakslagsventiler, eldskydd
• asbesthandske
• personlig skyddsutrustning

 8. Första hjälpen-beredskap
• första hjälpen-utrustning
• meddelande- och informationsskyltar
• nödnummer
• livräddningsutrustning (livbojar, båt)

 9. Brandskydd
• utrustning för inledande släckning
• utrymningsvägar
• nödnummer

 10. Mindre maskiner 
• slipmaskiner
• slipskivans skick och lämplighet
• stödflänsar, sliputrustning
• skydd för slipskivan
• dammavskiljning
• personlig skyddsutrustning
• brandfara, varningsskyltar
• bultpistoler
• underhåll, årsgranskningar
• bruksanvisningar, användare
• laddningar, provsprängningar
• huvud-, ögon- och hörselskydd
• varningstavlor
• övriga mindre maskiner

• borrmaskiner, kompressorer
• betongblandare, vibratorplattor
• stålbockningsmaskiner

 11. Manuella verktyg
• hammare, släggor, pikmejslar
• knivar, yxor, sågar
• saxar, tänger, mejslar

 12. Mobilkranar
• förarens behörighet
• ibruktagandekontroll har gjorts: protokoll
• markens bärighet
• stödben, markplattor
• maskinens lyftkapacitet, begränsningar
• lyftredskap
• lastpackarnas behörighet
• personlyft (se SRB 1099/1995)

 13. Övriga lyftanordningar
• taljor, vinschar
• personliftar
• lastkranar, truckar
• lyftkapacitet, lämplighet
• ibruktagandekontroll har gjorts

 14. Lyftredskap
• stållinor, kättinglängor
• lyftremmar, lyftsaxar, lyftgripar
• lyftkrokar, schacklar, replås
• lyftkärl, lyftlådor
• lastmarkeringar, lasttabeller
• förvaring, lagring
• ibruktagandekontroll har gjorts

 15. Grävmaskiner och grävare
• maskinernas skick
• skyddsavstånd
• användning vid lyftarbeten (lyftkrok, lyftkapacitet 

jämfört med belastningstabell, säkerhetsbestäm-
melser, lyftredskap)

 16. Pålningsmaskiner 
• maskinernas skick
• markens bärighet

 17. Övriga schaktmaskiner
• maskinernas skick

 18. Maskiner och utrustning på 
 brytningsarbetsplatsen
skicket hos följande maskiner och utrustning 
kontrolleras

• borr- och tryckluftsutrustning
• laddnings- och tändningsutrustning
• slipmaskin
• saxbord
• oregistrerade fordon
• transportutrustning för sprängsten
• utrustning för sprutbetongering och skrotning
• lastmaskiner
• tillverkningsplats och utrustning för AN-olja

 19. Elektrisk utrusning på arbetsplatsen
• skyddsavstånd
• huvudcentralens placering, kablar
• skyddsklasser
• kablarnas skick, avvattningsutrustning

 20. Ställningar, arbetsbockar
• underlag
• normenlig/specialkalkyler
• belastning
• gångleder, skyddsräcken
• kontroller, ställningskort, protokoll

 21. Arbetsplattformar
• räcken, skyddsnät
• skydd vid öppningar

• avspärrningar
• säkerhetssele jämte linor

 22. Gångleder
• skyddsavstånd, fallande och vältande föremål
• skyddstak, skyddsväggar
• halkningsrisker, sandning
• märkningar, underhåll

 23. Trappor/stegar
• skick och lämplighet
• underhåll, belysning

 24. Schakt
• stöd
• slänter (utsprång, block, stenar)
• grävmassors läge
• skyddsräcken
• gångleder
• vägar
• varningsblinkers
• trafikarrangemang

 25. Brytnings- och sprängningsarbeten
• gångleder och utrymningsvägar
• dammbekämpning
• lager och förråd för explosiva varor (se punkt 6. 

Lager för farliga ämnen)
• transport av explosiva varor 
• övervakning av kvaliteten på andningsluften i 

underjordiska utrymmen
• varning för explosioner
• underjordiska utrymmen

– ventilation
– tak (skrotning, bultning, sprutbetongering)
– skydd för tunnelmynning
– arbetshygieniska mätningar (föroreningar i 

luften, strålning osv.)

 26. Betongarbeten
• formarbeten, armering, betongering
• lager för form-, stål- och trävaror
• betongsilon
• arbets- och skyddsställningar
• betongeringsmetoder
• gångleder, belysning
• formolja, uppvärmningsmetoder

 27. Elementarbeten
• lagring, lyft
• fallskydd
• elementstöd, svetsningar

 28. Lager och lagerområden
• materiallager
• underentreprenörers lager
• lagerskjul

 29. Underentreprenadarbeten

 30. Personlig skyddsutrustning
• skyddshjälmar med hakrem
• synlig klädsel enligt standard (EN471 eller 

EN20471)
• hörsel- och ögonskydd
• andningsskydd
• säkerhetsstövlar
• säkerhetssele jämte linor, fästen
• övriga skydd
• skyddens skick och underhåll
• användning av skyddsutrustning

 31. Övriga objekt
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