
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
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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


