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ABSTRACT  

The construction industry belongs to the one of the most accident- affected industries 

in Sweden. The most common accident risk on the construction site is fall. It’s 

important to find out in an early stage which risks are on the construction site and 

how they can be minimized and prevented.   

As apart of this work, a literature study has been done in which the Swedish work 

environment authority’s laws and rules have been studied. The conclusion of the 

literature study is that is important to follow the laws and rules to establish a good 

working environment and to avoid fall accidents.   

Construction site visits and participation to safety inspections have been made. The 

safety inspections protocols collected to analyze if there were any serious deficiencies. 

The construction site is of a high standard but there are some little opportunities for 

improvement.  

An inquiry has been distributed to find out how to fall can be avoid. The result shows 

that use the fall protection that exist, more job planning and own responsibility is 

important in order to avoid fall accidents.     

Keywords: Construction industry, accident, fall, working environment, safety 

inspection, job planning  
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SAMMANFATTNING  

Byggbranschen tillhör en av de mest olyckdrabbade branscherna i Sverige. Den 

vanligaste olycksrisken på en byggarbetsplats är fall. Därför är det viktigt att i ett 

tidigt skede ta reda på vilka fallrisker som finns på byggarbetsplatsen och hur de kan 

minimeras och förebyggas. Dessa riskbedömningar ska sedan finnas med i 

arbetsmiljöplanen som byggherren ska upprätta innan etablering av 

byggarbetsplatsen.    

Som en del i detta examensarbete har en litteraturstudie gjort där Arbetsmiljöverkets 

lagar och regler har studeras, undersökt vilka olika typer av fallskydd det finns samt 

hur arbetsmiljöarbetet ser ut utanför Sverige. Resultatet visar att det är viktigt att 

följa de lagar och regler som ställs för att upprätta en god arbetsmiljö och för att 

undvika fallolyckor. Resultatet visar även att det finns många olika typer av fallskydd 

att tillgå. Det är även viktigt att använda sig av rätt typ av fallskydd beroende på 

arbetsmoment. När det gäller arbetsmiljö är de hårdare i England än vad det är i 

Sverige. I England är kraven på såväl tjänstemän, egna yrkesarbetare samt 

underentreprenörer högre. Produktionsledningen i England innehar även högre 

utbildning än vad den svenska produktionsledningen har.   

Utöver litteraturstudie har arbetsplatsbesök och medverkan på skyddsronder utförts. 

Skyddsrondsprotokollen har samlats in för att se om det fanns några allvarliga 

brister. Resultatet visar att det finns små förbättringsmöjligheter men att 

arbetsplatsen har förebyggt alla allvarliga fallrisker och håller en hög standard.   

En enkät har delats ut till både tjänstemän och yrkesarbetare för att få reda på hur 

fall kan undvikas samt hur bra koll arbetarna har på fallskyddsutrustningen på deras 

arbetsplats. Resultatet visar att användning av de fallskydd som finns, fler 

arbetsberedningar samt eget ansvar är viktigt för att undvika fallolyckor. Enkäten 

visar också att arbetarna har bra koll över fallskydd vilka fallrisker som finns på deras 

arbetsplats samt vilka fallskydd som de har att tillgå.   

Nyckelord: Byggbranschen, olyckor, fall, arbetsmiljöplan, fallskydd, arbetsmiljö, 

skyddsrond, arbetsberedning 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Betongarbetare En person som arbetar med betong 

Grävschakt Utgrävning i marken 

Gångstråk En led där gående kan gå 

Hisschakt Utrymme där hissen rör sig i 

Platsledning Samlingsord för platschef och arbetsledare som 
bestämmer på byggarbetsplatsen. 

Plattbärlag Förtillverkade armerade betongbjälklag. Är bara gjutna 
i underkant. 

Träarbetare Annat ord för snickare 
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1 IN LEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en av de mest olyckdrabbade branscherna i Sverige. Den vanligaste 

olycksrisken på en byggarbetsplats är just fall. År 2014 inträffade cirka 2,5 allvarliga 

olyckor per 1000 sysselsatta baserat på hela arbetsmarknaden. Inom byggbranschen 

är denna siffra uppe i 7,7 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta (AFA Försäkring, 

2017). Detta visar att byggbranschen är extra utsatta för just fall och fallolyckor. De 

som är mest drabbade av allvarliga fallolyckor är betong- och anläggningsarbetare. År 

2015–2016 stod betong- och anläggningsarbetarna för 11 % av alla allvarliga 

fallolyckor, medan snickarna stod för 7 % (AFA Försäkring, 2018). Är man dessutom 

äldre löper man 1,5 gånger större risk än genomsnittet för att råka ut för en fallolycka 

(AFA Försäkring, 2017). Eftersom byggbranschen är extra utsatt för fall är det viktigt 

att all personal vet hur fallskydd skall användas och förbygga fall i den mån det går. 

För att minimera fallolyckor används fallskydd, ändå sker fallolyckor. Därför kommer 

det undersökas hur man kan förebygga och undvika fall på byggarbetsplatser.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka fallskydd som finns och hur fall på 

byggarbetsplatser kan undvikas och förebyggas.  

Målet med arbetet är att få fram ett underlag på ett enkelt sätt för att förebygga 

fallolyckor. Ytterligare ett mål med arbetet är att undersöka vilka faktorer som 

påverkar att fallolyckor oftare sker. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som styrt detta arbete är: 

• Vilka fallrisker finns på en byggarbetsplats? 

• Vilka olika typer av fallskydd används på en byggarbetsplats? 

• Hur kan fall på byggarbetsplatser undvikas? 

• Vad säger lagen om hur fallskydd ska användas?  

• Vilka faktorer påverkar fall på en byggarbetsplats? 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen är att främst titta på fallskydd inom bostadsproduktion i Sverige. I 

detta arbete har bara en byggarbetsplats undersökts. Det beror bland annat på att 

tiden har varit begränsad samt att arbetet hade blivit för omfattande om fler 

byggarbetsplatser hade undersökts. Byggarbetsplatsen som har undersökt är belägen 

i Uppsala. För att få en inblick hur säkerhetsarbetet ser ut utanför Sverige har 

ytterligare en avgränsning gjorts. Avgränsningen är att endast titta hur det ser ut på 

Skanska i England. 

2 METOD 

Examensarbetet innehåller en litteraturstudie, deltagande vid skyddsronder på 

byggarbetsplatsen samt arbetsplatsbesök. Det har även förekommit granskning av 

riskanalyserna i arbetsmiljöplanen samt granskning av arbetsberedningar vid 

riskfyllda moment. En enkät om fallskydd delades ut till såväl tjänstemän som 

byggnadsarbetare.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes för att se vad lagar, föreskrifter och förordningar säger 

om hur fallskydd ska användas.  
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Detta gjordes för att få en god teoretisk kännedom om olika fallskydd och dess lagar. 

Det gav även en bra grund till fortsättningen av arbetet.  

2.2 Fallstudie 

I detta arbete kommer en byggarbetsplats att undersökas för att se hur fall på 

byggarbetsplatser kan undvikas. På den aktuella byggarbetsplatsen medverkades det 

på skyddsronder, arbetsplatsbesök samt utdelning av enkäter.   

2.3 Skyddsronder och arbetsplatsbesök 

Arbetsplatsbesök genomfördes och deltagande vid skyddsronder gjordes. Detta för att 

få en tydlig bild om hur det verkligen går till på en byggarbetsplats. 

Skyddsrondsprotokollen samlades in för att undersöka om det fanns eventuella 

problem med fallskydden och vad dessa problem var. Av etiska skäl presenteras 

skyddsrondsprotokollen med initialer för att inte avslöja personernas för- och 

efternamn.  

2.4 Enkät  

För att få en så verklig bild som möjligt lämnades en enkät ut till arbetarna för att se 

vad de kan om fallskyddet på just deras byggarbetsplats. Enkäten som delades ut var 

anonym detta för arbetarna ska kunna ge så sanningsenliga svar som möjligt utan att 

avslöja deras identitet. Frågorna som delades ut behandlade vilka fallrisker som finns 

på deras byggarbetsplats, vilka fallskydd som finns på deras byggarbetsplats samt hur 

de tror att fall på byggarbetsplatser kan undvikas. Varför dessa frågor ställdes var för 

att se om alla arbetare har koll på vilka fallrisker de har på sin byggarbetsplats, vilka 

fallskydd de har som de kan använda sig av som skyddsåtgärd på arbetsplatsen. Som 

sista fråga skulle arbetarna själva beskriva hur de tror att fall kan undvikas. Eftersom 

de har erfarenhet av att vara i branschen blir svaren mer sanningsenliga.     
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Fallrisker på byggarbetsplatser 

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) är fall den vanligaste orsaken till olyckor och dödsfall 

på byggarbetsplatser. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vilka 

fallrisker som finns på byggarbetsplatsen samt hur dessa risker ska kunna minimeras 

och förbyggas. Det finns både fallrisker som är uppenbara samt fallrisker som kan 

vara dolda. Bland de uppenbara fallriskerna är fall från höjd en av de vanligaste 

riskerna. Skyddsåtgärder för att förebygga och minimera dessa risker är bland annat 

skyddsräcken, arbetsplattformar eller byggnadsställning (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Riskerna för fall ökar när lutande underlag, oförankrade stegar och ytor med dålig 

bärighet förekommer. Även uppstickande föremål ska markeras för att undvika 

snubbling, fall eller andra olyckor (Akademiska Hus, u.å). Det är även viktigt att ta 

reda på om det finns dolda fallrisker. Exempel på en dold fallrisk är underlag med 

icke tillräcklig bärighet. Ytor som inte är betryggade att beträda ska spärras av och 

märkas ut.  

Innan byggarbetsplatsen etableras ska en arbetsmiljöplan upprättas av byggherren. 

Arbetsmiljöplanen ska innehålla en beskrivning hur arbetsmiljöarbetet ska 

organiseras och vilka regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 

Arbetsmiljöplanen ska även innehålla riskbedömningar samt vilka 

arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas under byggskedet (Arbetsmiljöverket, 2004).   

3.1.1 Arbetsberedning 

En arbetsberedning består utav tre delar, en förberedning, en genomgång och en 

uppföljning. Arbetsberedningar tas fram när bland annat ett arbetsmoment pågår 

under en längre tid, där många personer ska samverka, vid nya och tekniskt 

komplicerade moment samt vid viktiga och kritiska moment (Arbetsberedning med 

www.ByggAi.se, 2012). 

Enligt Arbetsberedning med www.ByggAi.se finns det fördelar med att ta fram en 

arbetsberedning. Arbetet går smidigare och genomförs på ett säkert sätt. När allt är 

förberett behöver det inte bli några onödiga avbrott i arbetet och färre problem 

uppstår.  
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3.2 Fallskydd 

För att få reda på vad ett fall räknas som undersöks en av Arbetsmiljöverkets 

författarsamlingar. I AFS 1981:14-Skydd mot skada genom fall redogörs definitionen 

av vad ett fall är. I 1 § står det ”Med fall avses i dessa föreskrifter att någon faller 

omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar genom något underlag eller 

liknande eller faller till lägre nivå”.  

3.2.1 Typer av fallskydd 

3.2.2 Fallskyddsräcken 

Fallskyddsräcken består av en överledare, mellanledare och en fotlist. Räckena ska 

vara cirka en meter höga. Räckena ska vara utförda att de hindrar fall över, genom 

eller under räcket. Fotlisten ska vara minst 15 centimeter hög för att undvika att 

exempelvis verktyg faller ner. Vid branta tak kan räcket behöva vara mer än en meter 

högt. Vid vissa arbeten behöver även personlig fallskyddsutrustning användas utöver 

fallskyddsräcke (Arbetsmiljöverket, u.å). 

3.2.3 Ställningar 

Ställning används där stege inte är lämpligt att använda. Det finns olika typer av 

ställningar beroende på vilket arbete som ska utföras. En typ av ställning är 

fasadställning.  

Ställningar ska vara utrustade med skyddsräcke för att undvika att material faller ner 

eller att det sker en fallolycka (Arbetsmiljöverket, u.å).  

En fasadställning används vid diverse fasadarbeten. Används till exempel vid 

målning av fasader där stege inte är lämpligt att använda. 

3.2.4 Arbetsplattformar 

Arbetsplattformar kan vara både fasta och mobila. Två exempel på arbetsplattformar 

är rullställning och liftar.  
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En rullställning är en mobil arbetsplattform. Rullställningen används vid korta 

arbeten där ställningen behöver flyttas runt många gånger (Arbetsmiljöverket, u.å). 

Används exempelvis vid byte av glödlampor eller mindre målningsarbeten.  

Det finns många typer av liftar. Två typer av lift är saxlift och teleskoplift. Liftar 

används vid arbeten på hög höjd där ställning inte är lönsamt att sätta upp. Liftarna 

är lätta att ta sig fram med och de är höj- och sänkbara för att kunna nå överallt.  

3.2.5 Skyddsnät 

Skyddsnät är ett nät som placeras i närheten av faran. Detta nät ska utformas att det 

säkert kan fånga en person som faller och att förhindra att personen slår i någonting 

som är placerat under nätet. Skyddsnätet fästs enkelt i förankringspunkter 

(Arbetsmiljöverket, u.å). Skyddsnät tål inte kyla eftersom det blir sprött. Det medför 

att skyddsnät inte kan användas alla gånger. Skyddsnät används exempelvis vid 

hallbyggnationer där det förekommer fallrisk.  

3.2.6 Skyddstäckning 

Skyddstäckning används för att täcka hål eller andra håligheter där det finns risk att 

falla igenom eller att trampa igenom. Skyddstäckningen ska vara tydligt utmärkt för 

att undvika missförstånd (Arbetsmiljöverket, u.å). Skyddstäckningen ska alltid vara 

hållbar och stabil och klara av att hålla upp de laster den kan komma att utsättas för. 

Exempel på skyddstäckning är plank över ett hisschakt. 

3.2.7 Personlig fallskyddsutrustning 

Personlig fallskyddsutrustning ska alltid användas i sista hand. 

Fallskyddsutrustningen är till för att bromsa och stoppa ett fall. Personliga 

fallskyddsutrustningen består utav en helsele, en förankringanordning och ett 

kopplingssystem med falldämpande funktion. Till helselen med falldämpande 

funktion finns det fyra olika kopplingssystem.  

• Falldämparlina. 

• Styrt glidlås på flexibel förankringslina. 

• Säkerhetsblock med funktion som dämpar ett fall. 

• Styrt glidlås på fast förankrad lina eller skena. 
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Den personliga fallskyddsutrustningen måste förankras i en förankringsanordning 

som klarar belastningen av ett fall. Att tänka på vid arbete med personlig 

fallskyddsutrustning är att arbetet inte får utföras ensamt, detta på grund av att 

någon snabbt måste hjälpa den som hänger vid ett fall (Arbetsmiljöverket, u.å)  

 

 

3.2.8 Avspärrning 

Vid vissa arbeten kan man använda sig av avspärrningar. Ett sådant arbete kan vara 

arbete på ett begränsat område på tak. Runt den delen där arbetet utförs behöver det 

finnas fallskydd och avspärrningar. Fallskydd måste finnas runt om arbetsområdet 

där det finns risk att falla. I övrigt ska det finnas tydliga och hållbara avspärrningar 

även området till och från arbetsområdet ska vara tydligt avspärrat. En tydlig och 

hållbar avspärrning kan enligt Arbetsmiljöverket (u.å) vara stabila koner med 

signalband som klarar väderförhållandena på tak. Finns det risk för att trampa 

igenom ska tydlig skyltning och avspärrning finnas. 

3.3 Undantag från fallskydd 

3.3.1 Arbete från lös stege 

För att få arbeta från en lös stege finns det vissa förutsättningar som måste uppfyllas. 

Arbetet måste kunna utföras med en hand då personen behöver hålla i sig med andra 

handen. Stegen får inte vara högre än fem meter. Varje steguppställning får inte ta 

mer än 15 minuter och får inte utföras mer än ett par gånger (Arbetsmiljöverket, u.å). 

3.3.2 Arbete på platt tak 

Om taket är platt eller har en lutning på högst sex grader finns det möjlighet att välja 

enklare fallskydd. Dock måste en rad andra krav uppfyllas enligt Arbetsmiljöverket 

(u.å).  
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• Arbetet utförs mer än två meter ifrån kanten.  

• Att det inte finns några fallrisker eller risk att falla över kanten vid 

arbetsområdet.  

• Att arbetsområdet är tydligt avspärrat samt att tillträdesleder till och från 

arbetsområdet är tydligt avspärrade.  

• Att det inte finns någon halkrisk.  

 

En viktig aspekt är att alla som arbetar på byggarbetsplatsen ska veta var och varför 

det är avspärrat på taket. Om dessa krav inte uppfylls måste andra 

fallskyddslösningar användas.  

3.3.3 Montera infästning för säkerhetslina eller koppla in säkerhetslina till 

förankringspunkt för första gången.  

Vid montering av infästning för säkerhetslina får lös stege användas. Dock får 

fallhöjden inte vara mer än sju meter och arbetet på stegen får endast utföras en 

gång. Detta gäller även vid inkoppling i befintlig förankringspunkt. Finns det 

förankringspunkter på lägre nivåer ska dessa användas i första hand 

(Arbetsmiljöverket, u.åu.å.). Det är viktigt att tänka på att stegen måste stå stadigt 

och stabilt innan arbetet påbörjas. Om stegen inge gör det måste den stagas eller 

förankras. Detta på grund av stegen lätt kan glida eller välta.  

3.4 Lagar, förordningar och förskrifter 

3.4.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen är en lag som är utfärdad av riksdagen. Lagens syfte och 

målsättning är att förbygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även uppnå en god 

arbetsmiljö (Arbetsmiljölag, (SFS-1977-1160)). 

I 3 kap 7 § står det ” Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett 

byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som 

medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas 

när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet” (Arbetsmiljölag, (SFS-

1977-1160)). 
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3.4.2 Arbetsmiljöförordningen 

Arbetsmiljöförordningen är utfärdad av regeringen och kompletterar 

arbetsmiljölagen. Förordningen innehåller bestämmelser om bland annat 

skyldigheten att rapportera arbetsplatsskador och tillbud, bestämmelser om 

skyddskommittéer och skyddsombud samt skyldigheten att ha kvar vissa dokument 

(Arbetsmiljöförordning, (SFS-1977-1166)). 

3.4.3 Arbetsmiljöföreskrifter 

Arbetsmiljöföreskrifterna ges ut av Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna förkortas till 

AFS, Arbetsmiljöverkets författarsamling, och numreras efter den ordning de 

beslutats av Arbetsmiljöverket (Prevent, u.å). 

Föreskrifterna innehåller regler och bestämmelser för olika områden. Några exempel 

på områden är användning av motorkedjesågar och röjsågar, berg- och gruvarbeten, 

ställningar, systematiskt arbetsmiljöarbete med mera (Arbetsmiljöverket, 2019) 

Idag finns det ungefär 180 stycken olika arbetsmiljöföreskrifter. Av de cirka 180 är 

det fyra stycken som behandlar fallskydd. Nedan beskrivs kortfattat två 

arbetsmiljöföreskrifter och dess innehåll gällande fallskydd på byggarbetsplatser. 

 

3.4.3.1. AFS 1981:14-Skydd mot skada genom fall 

2 § säger att allt arbete ska ordnas, bedrivas och planeras för att förebygga 

fallolyckor. Det är viktigt i planeringsskedet att informera och instruera hur fall kan 

undvikas samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. I planeringsskedet kan det 

även ingå att skyddsanordning eller arbetsmetod ses över och vid behov ändras. Även 

hänsynstagande till halka på grund av snö, is eller utspilld olja ska tas i beaktning.   

Enligt 3 § ska underlaget som ska beträdas ha tillräcklig ytsträvhet och vara fri från 

ojämnheter och hinder som kan orsaka fallrisk. Underlaget måste även ha en 

betryggande bärighet. Ifall underlaget inte uppfyller dessa egenskaper måste 

skyddsåtgärder genomföras. Exempelvis kan det vara att hänga upp kablar och lösa 

slangar, använda ramper där det behövs. Är bärigheten lokalt bristfällig kan särskilda 

anordningar användas för att fördela ut lasten på en större yta.  
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Är underlaget lutande där det finns risk för fall ska särskilda skyddsåtgärder 

genomföras. Det kan till exempel vara ställning, skyddsräcke, plattform eller 

säkerhetssele med lina.  

I 4 § står det att på arbetsplatsen och på transportvägar inom arbetsområdet ska det 

finnas tillräckligt med utrymme för att förflyttning och arbete ska ske utan fallrisk. 

Transportvägar ska hållas fria från skräp, material eller dylikt för att minimera att 

personer snubblar. Om det behövs ska tillfredställande belysning finnas.  

5 § säger att trappor, stege, landgång, ställning, plattform eller liknande anordningar 

ska vara gjorda för att motverka fallrisk. För att minimera fallrisken på dessa 

anordningar kan man använda sig av till exempel skyddsräcken och ledstänger. 

I 6 § står det att vid öppningar, hål, större nivåskillnader eller genomtrampningsrisk 

ska det finnas skyddsanordningar för att motverka fallrisk. Exempel på 

skyddsanordningar är skyddsräcken, avspärrning och skyddstäckning. Om 

ovanstående skyddsanordningar inte anses lämpliga kan vakthållning vara ett 

alternativ.  

Enligt 7 § ska fallskydd vara utformat för att klaras den belastning den kan antas bli 

utsatt för. Det står även att fallskyddet regelbundet ska kontrolleras och underhållas 

väl. Detta för att se om materialet inte blivit skadat eller förstört på grund av slitage 

från till exempel kemikalier, mekanisk åverkan eller väderlek.  

8 § säger att skyddstäckning över hål och öppningar ska vara fastsatta att de inte kan 

avlägsnas oavsiktligt. Skyddstäckningen kan vara säkrad med exempelvis spik eller 

bult. Skyddstäckningen ska även vara tydligt märkt samt vara varaktig.   

I 10 § står det att om särskild risk för fall finns ska arbetet förändras eller avbrytas för 

att få bort denna risk. Är det ett särskilt område som är utsatt för en sådan risk ska 

även området spärras av. Om ett arbete måste utföras inom det utsatta området ska 

särskilda skyddsåtgärder vidtas. Särskild risk kan bland annat vara snö, blåst och 

regn. Det medför en större halk- och fallrisk vid vissa arbeten.  

I 11 § står det att extra försiktighet ska iakttas vid arbete och förflyttningar på 

underlag som rör sig eller som kan komma i rörelse. Exempel på underlag som kan 

komma i rörelse är arbetsbock, mobil ställning, stege och fordon. Skyddsåtgärder kan 

vara säkring av stege, blockering av underlaget och säkring mot rullning.  



11 

12 § säger att skyddsnät, sele och lina eller liknande fallskydd ska användas då 

betryggande skydd mot nedstörtning inte lämpligen går att anordna. Viktigt vid 

användning av sele och lina är att linan förankras väl.   

I 13 § står det att om skyddsanordning tillfälligt måste tas bort för att arbete ska 

utföras, får det endast göras efter medgivande från platsledningen. Särskilda 

försiktighetsåtgärder måste då vidtas och skyddsanordningen ska sättas tillbaka 

snarast möjligt. Kan anordningen inte återställas måste platsledningen meddelas. 

Om arbetet tillfälligt lämnas där skyddsanordningen tagits bort måste ytterligare 

skyddsåtgärder vidtas.  

3.4.3.2. AFS 2009:2-Arbetsplatsens utformning 

Enligt 67 § ska lastöppningar i väggar ha ändamålsenliga skyddsanordningar för ras 

och fall. Om det finns en dörr i en lastöppning bör den vara utåtgående eller vara en 

skjutdörr. I öppningen bör skyddsanordningen bestå utan bom eller grind som ska 

vara minst 1,1 meter hög. Balkonger, trappor, plattformar, förbindelsebryggor, 

avsatser eller liknade ska ha skydd mot fall. Ett sådant skydd kan vara skyddsräcken 

eller ledstänger. Finns det öppningar i golv ska det finnas lucka, skyddstäckning 

skyddsräcken eller liknande. Takytor med låg bärighet som kan beträdas ska normalt 

förses med skyddsräcken. Exempel på takytor med låg bärighet är plast- och glasytor.  

I 69 § beskriv hur ett skyddsräcke ska utformas för att begränsa fallrisken. 

Skyddsräcket ska utformas så fall inte kan ske över, genom eller under räcket. Räcket 

bör vara minst 1,1 meter högt och klara den belastning den kan tänkas utsättas för. 

Ett skyddsräcke består utav en överledare, en mellanledare och en fotlist. Fotlisten 

bör vara minst 0,1 meter hög och helst bör skyddsräcket vara tvåledigt. 

Skyddsräckena ska helst vara fasta men är det inte de ska de lätt kunna sättas fast 

ordentligt och tillbaka i skyddsläge ifall de tas bort tillfälligt.    

3.5 Skyddsrond 

En skyddsrond är en rond som utförs på byggarbetsplatser. Enligt Arbetsmiljöverket 

(2013) är det viktigt att skyddsronder sker regelbundet eftersom det ständigt sker 

snabba förändringar med många risker.  
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När bygget är som mest aktivt anser Arbetsmiljöverket (2013) att en skyddsrond bör 

genomföras minst en gång i veckan men att i övrigt räcker det med två till tre veckors 

mellanrum. Vid skyddsronden går skyddsombudet för den aktuella byggarbetsplatsen 

ihop med till exempel en arbetsledare. Vid ronden kollas säkerheten igenom för att se 

att allt är som det ska. Finns det några brister antecknas det i skyddsrondsprotokollet 

samt när åtgärden ska vara åtgärdad samt vem som har ansvaret att åtgärda bristen. 

Som komplement finns en checklista som kan vara till hjälp under skyddsronden. 

Checklistan ger förslag på saker som kan ses över vid en skyddsrond. Exempel på 

skyddsrondsprotokoll och checklista se Bilaga 1 och Bilaga 2.  

3.6 Arbetsmiljö i England 

Ambjörn Gille (2013) har i sitt examensarbete om arbetsmiljöutredning av fallskydd 

på byggarbetsplatser intervjuat Darran Sly, Arbetsmiljöchef för Skanska England.  

Sly innehar den högsta utbildningen inom arbetsmiljö i England och har genomfört 

alla kurser som Skanska England har inom arbetsmiljö. Sedan 2010 har Sly arbetat 

med att överföra det engelska säkerhetstänket på NKS, Nya Karolinska Sjukhuset.  

Sly anser att säkerhetsstandarden i England generellt ligger på en högre nivå än vad 

den gör i Sverige. Det märks främst på produktionsledningen i Sverige, då de inte 

innehar lika bra rutiner och lika höga kunskaper (Personlig kommunikation, i Gille 

2013).  

Introduktionen på en engelsk arbetsplats skiljer sig ifrån den svenska. En 

introduktionsfilm visas där Skanskas regler har sammanfattas. Denna procedur sker 

även i Sverige. I England ges ett test ut efteråt för att produktionsledningen ska 

kunna säkerställa sig om att de förstått och lyssnat ordentligt. Om testet misslyckas 

ges en extra genomgång de reglerna de inte förstod. Inte förrän de har förstått 

ordentligt får de beträda byggarbetsplatsen. Ledande montörer och 

underentreprenörernas arbetsledare måste genomgå en speciell säkerhetsorientering. 

Där informerar Skanska sina krav på underentreprenörernas säkerhetsarbete (Gille, 

2013).  
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Sly berättar att produktionsledningen på Skanska England innehar högre utbildning 

inom säkerhet. Innan de får börja arbeta ute på byggarbetsplatsen måste de ha 

genomför en fem dagar lång säkerhetskurs. Även vidareutbildning hur olika arbeten 

ska utföras på ett säkert sätt genomförs. Många av utbildningarna och mycket av 

träningen som finns i England, existerar inte i Sverige. Produktionsledningen ser 

även till att övervaka arbetena ute på byggarbetsplatsen. Detta för att se att egna 

yrkesarbetarna och underentreprenörerna följer det som sagt på 

arbetsberedningarna (Personlig kommunikation, i Gille 2013).  

Sly berättar för Gille (2013) om speciella ”skyddsronder” som utförs utöver de vanliga 

skyddsronderna i England. Varje gång är det olika teman på de speciella 

skyddsronderna. Enligt Sly, arbetsmiljöchef på Skanska England (personlig 

kommunikation i Gille 2013) får arbetsledare och ledande montörer från både 

underentreprenörerna och Skanska en genomgång av det aktuella temat och vilka 

lagar och regler som gäller. Sedan få de gå ut med varsin checklista och kontrollera 

temat på deras del av byggarbetsplatsen. Sly anser att det är bra då det engagerar 

personer i säkerhetsarbetet. Det leder till att säkerheten beaktas i större utsträckning 

(Personlig kommunikation, i Gille 2013).  

I England är de mycket hårdare med att förebygga användningen av personlig 

fallskyddsutrustning. Enligt Sly, arbetsmiljöchef på Skanska England (personlig 

kommunikation i Gille 2013) slarvas det mycket mer i Sverige fast det finns lagar och 

Skanskas egna krav. Skanskas egna krav säger att personlig fallskyddsutrustning 

endast få användas som sista utväg. Ändå används de fast det oftast finns bättre 

alternativ.  

Även rutinerna gällande arbetsberedningar skiljer sig mellan England och Sverige. 

Underentreprenörerna i England måste göra arbetsberedningar och riskbedömningar 

innan de får beträda byggarbetsplatsen. Det är för att säkerställa att de beaktat alla 

risker som kan uppkomma samt hur de ska förebygga dem. Produktionsledningen 

måste även godkänna dokumentationerna innan de får börja arbeta. Om 

underentreprenörerna har omfattande arbeten på byggarbetsplatsen börjar 

riskbedömning- och arbetsberedningsarbetet flera månader innan påbörjat arbete på 

byggarbetsplatsen. De är för att de ska kunna förbereda sig ordentligt (Gille, 2013) 
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Sly berättar att Skanka England är mycket bättre än Sverige när det gäller 

användning av personlig fallskyddsutrustning. Rutinerna för användning av 

personlig fallskyddsutrustning är mycket hårdare i England än vad de är i Sverige. I 

England få endast de som är utbildade inom personlig fallskyddsutrustning använda 

den. Dock måste en godkänd arbetsberedning som nämner vilken typ av utrustning 

som ska användas, var de ska fästas och som har en räddningsplan. Räddningsplanen 

ska ha övats på förhand (Personlig kommunikation, i Gille 2013).  

4 AKTUELL STUDIE/FALLSTUDIE 

4.1 Objektsinformation 

Projektet som har undersökt är bostadsrättslägenheter som är under uppföring i 

centrala Uppsala i nära anslutning till Fyrisån. Området har tidigare varit ett 

industriområde men som kommer att utvecklas till ett levande kvarter. I närområdet 

finns en park, ett båtvarv, flera lägenhetshus samt en matbutik.     

Projektet består av 241 stycken lägenheter (Stark, 2017). Där det finns allt ifrån 

kvadratsmarta ettor till femmor i king-size storlek (Riksbyggen, 2018). Lägenheterna 

byggs i tre olika etapper och består av tre bostadsrättsföreningar. BRF 1 består av 78 

stycken lägenheter och är sedan en tid tillbaka inflyttningsklara. BRF 2 och 3 består 

av 83 stycken respektive 80 stycken lägenheter. BRF 2 och 3 är ännu under 

uppförande. Hela projektet förväntas bli färdigt sommaren 2020. Projektet består av 

sju våningar med gemensamt garage i källarplan. På markplan finns det lokaler i 

olika storlekar där det bland annat planeras för ett café, ett gym och en restaurang 

(Riksbyggen, 2018). På innergården ska ett gårdshus med orangeri byggas. Enligt 

Riksbyggen (2018) ska gårdshuset med tillhörande orangeri kunna användas som 

gemensamhetslokal för fester, odling och gemenskap.  

Företaget som bygger det aktuella projektet är ett byggföretag med säte i Dalarna. 

Företaget har i skrivande stund cirka 300 anställda och har kontor på flertalet platser 

i Mellansverige.  
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Här nedan presenteras några bilder från projektet. Bilderna är tagna 2019-06-12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 BRF 1 inflyttningsklar till vänster. BRF 2 under uppförande till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 BRF 2 från innergården under uppförande. BRF 1 till 
höger. 
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Figur 3 BRF 3 från innergården under uppförande. 

 

 

 

 

 

4.2 Skyddsronder och arbetsplatsbesök 

Arbetsplatsbesök genomfördes och skyddsronder deltogs på. Medverkade på två 

stycken skyddsronder, 2019-04-11 och 2019-04-25. Efter avslutad skyddsrond 

samlades skyddsrondsprotokollen in med syfte att undersöka om det fanns några 

problem och brister med fallskydden, och vilka dessa problem var, se bilaga 4 och 

bilaga 5.  

Figur 4 BRF 2 under uppförande. 
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Medverkande vid skyddsronderna var författaren, skyddsombudet samt en från 

arbetsledningen. Under arbetsplatsbesöken gjordes okulära uppsikter för att se om 

det fanns några eventuella brister.    

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel behandlas resultaten och analys av resultaten. 

5.1 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet att presenteras från litteraturstudie, skyddsronder, 

arbetsplatsbesök samt enkätsvaren.  

5.1.1 Fallrisker på byggarbetsplatser 

Den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatser är fall. Det är 

viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vilka fallrisker som finns och hur dessa ska 

kunna förebyggas. Riskerna för fall ökar om underlaget är ojämnt, ytor har dåligt 

bärighet och om det finns oförankrade stegar. Den vanligaste fallrisken på en 

byggarbetsplats är fall från höjd. Det finns även dolda risker som bör beaktas. En 

dold risk ska vara ytor med icke betryggande bärighet. Dessa ytor är viktiga att märka 

ut samt spärra av. Även uppstickande föremål behöver markeras för att undvika 

snubbling, fall eller andra olyckor.  

Innan en ny byggarbetsplats startar ska en arbetsmiljöplan upprättas. 

Arbetsmiljöplanen ska upprättas av byggherren och innehålla vilka regler som ska 

tillämpas på byggarbetsplatsen, hur arbetsmiljöarbetet ska tillämpas, vilka 

arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas under byggskedet samt innehålla 

riskbedömningar.    

Det är viktigt under byggets gång att genomföra arbetsberedningar. Vid ett nytt och 

kritiskt moment är det viktigt att förebygga fallriskerna. Arbetarna får då en 

genomgång hur arbetet ska fortlöpa samt vilka risker som finns att ta i beaktning.  
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Det medför att arbetet utförs på ett säkert sätt och fortlöper smidigare. Det gör att 

färre problem uppstår och avbrotten i arbetet minskar.    

5.1.2 Fallskydd 

Det är viktigt att fallskyddsräcken består av en överledare, mellanledare och en fotlist 

och är över en meter höga. Det är för att förhindra att fall sker över, genom eller 

under räcket. Viktigt är också att fotlisten ska vara minst 15 centimeter hög för att 

förhindra att exempelvis verktyg faller ner. Sker arbete på ett brant tak kan det 

behöva kompletteras med personlig fallskyddsutrustning utöver fallskyddsräcken. 

Det finns olika typer av ställningar beroende på vilket arbete som ska utföras. 

Ställning används där stege inte är lämpligt att använda. Ställningar måste vara 

utrustade med skyddsräcke för att undvika fallolyckor eller att material ramlar ner.  

En typ av ställning är fasadställning. Den används vid fasadarbeten som till exempel 

målning där stege inte är lämplig att använda. 

Som fallskydd finns även arbetsplattformar. Arbetsplattformarna kan vara fasta eller 

mobila. En mobil arbetsplattform kan vara en lift eller rullställning. Rullställningen 

används vid korta arbeten där förflyttning ofta sker. Exempel på kortvariga arbeten 

är mindre målningsarbeten samt byte av glödlampor. Liftar används däremot vid 

arbeten på hög höjd där det inte är lönsamt att sätta upp ställning. Eftersom liftarna 

är höj- och sänkbara är det lätt att nå överallt samt att de är lätta att ta sig fram med. 

Skyddsnät är en skyddsåtgärd som byggarbetsplatser kan använda sig av. 

Skyddsnätet består av ett nät som placeras i nära anslutning till fara. Nätet är 

utformat för att kunna fånga en person säkert och förhindra att personen slår i något 

som är placerat under nätet. Viktigt är att inte utsätta skyddsnätet för kyla eftersom 

det blir sprött då. Det medför att skyddsnät inte kan användas alla gånger.   

Vid hål och andra håligheter där det finns risk att trampa igenom eller falla igenom är 

det viktigt att täcka dessa med hjälp av skyddstäckning. Skyddstäckningen måste vara 

tydligt utmärk för att undvika att missförstånd. Skyddstäckningen måste även vara 

stabil och hållbar för att klara de laster den kan komma att utsättas för.  

Som sista alternativ när det gäller fallskyddsutrustning är personlig 

fallskyddsutrustning.  
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Fallskyddsutrustningen är till för att kunna bromsa och stoppa ett fall. Den 

personliga fallskyddsutrustningen består av tre viktiga komponenter, helsele, 

förankringsanordning samt ett kopplingssystem med falldämpande funktion. 

Förankringaanordningen måste klara belastningen av ett fall och där i måste den 

personliga fallskyddsutrustningen förankras. Vid arbete med personlig 

fallskyddsutrustning måste det alltid finnas någon annan nära till hands. Detta på 

grund av att snabbt hjälpa den som hänger vid ett fall.  

Vid arbete på ett begränsat område på tak kan avspärrning användas. Om det finns 

risk för fall runt arbetsområdet måste fallskydd finnas. I övrigt ska det finnas tydliga 

och hållbara avspärrningar, det gäller även till och från arbetsområdet. Om det finns 

risk att trampa igenom måste det vara tydligt skyltat samt ha tydlig avspärrning. 

Detta för att undvika att någon faller igenom. 

Det finns några undantag från användning av fallskydd. Några utav dessa undantag 

är arbete från lös stege, arbete på platt tak samt vid montering eller förankring av 

förankringspunkt. Arbete från lös stege får endast ske om arbetet kan utföras med en 

hand samt att arbetet inte tar med än 15 minuter. Det är även viktigt att stegen inte är 

högre än fem meter. Vid arbete på platt tak får taket inte ha mer än sex graders 

lutning. Arbetet får dock inte ske närmare kanten än två meter samt att det inte finns 

risk att falla över kanten eller andra fallrisker. Viktigt är att arbetsområdet samt 

tillträdesleder är tydligt avspärrat. Det får inte heller finnas någon halkrisk på taket. 

Viktigt är att arbetarna vet varför det är avspärrat och vart avspärrningen är.  

När montering av infästning av säkerhetslina eller när personen ska koppla in sig i 

förankringspunkten för första gången få lös stege användas. Arbetet får endast 

utföras en gång och fallhöjden få inte överstiga sju meter. Finns det lägre 

förankringspunkter ska dessa användas i första hand. Innan arbetet påbörjas måste 

stegen stå stadigt och stabilt. Skulle den inte göra det måste den stagas eller förankras 

då den lätt kan glida eller i värsta fall välta.  
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5.1.3 Lagar, förordningar och förskrifter 

Allt arbete ska planeras, ordnas och bedrivas för att förebygga fallolyckor.  

Därför är det viktigt att tidigt planera vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas samt 

instruera hur fall kan undvikas. Det är även viktigt att ta halka på grund av is, snö 

eller utspilld olja i beaktning.  

Även underlaget ska vara fritt från hinder, ojämnheter och ha betryggande bärighet, 

detta för att undvika fallolyckor. Skulle underlaget inte uppfylla betryggande bärighet 

måste skyddsåtgärder genomföras. Är bärigheten lokalt bristfällig kan anordningar 

som fördelar ut lasten på en större yta användas. Även transportvägar inne på 

arbetsområdet ska ha tillräckligt med utrymme för förflyttning och att arbetet kan ske 

utan fallrisk. Det är även viktigt att transportvägarna hålls fria från skräp, material 

eller dylikt detta för att minimera snubbelrisken.  

Fallskydd ska vara utformat för att klara den belastning den kan bli utsatt för. Det är 

även viktigt att fallskydden underhålls väl samt kontrolleras. Där det finns risk för 

genomtrampning ska det även finnas skyddsanordningar som exempelvis 

skyddstäckning. Skyddstäckningen ska vara fastsatt så att den inte kan avlägsnas 

oavsiktligt samt vara tydligt utmärkt. Skyddsräcken bör vara minst en meter höga och 

ska helst vara fasta. Skulle skyddsräckena inte vara fasta ska de lätt kunna fästas 

ordentligt.   

Finns det särskild risk för fall ska arbetet antingen avbrytas eller förändras. En 

särskild risk kan vara regn, snö och blåst. Det medför att halk- och fallrisken ökar vid 

vissa arbeten.  

Vid arbete och förflyttningar på underlag som rör sig eller som kan komma i rörelse 

måste extra försiktighet iakttas. 

Om en skyddsanordning tillfälligt avlägsnas för att arbete ska utföras, får det endast 

göras efter medgivande från platsledningen. Skyddsanordningen måste snarat 

möjligt sättas tillbaka. Om betryggande skydd mot nedstörtning inte är lämpligt får 

sele och lina, skyddsnät eller likande fallskydd användas.      

Finns det risk för ras och fall i lastöppningar i vägg måste ändamålsenliga 

skyddsanordningar finnas. Takytor med låg bärighet som kan beträdas ska förses 

med skyddsräcken.   
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5.1.4 Skyddsronder och arbetsplatsbesök 

Medverkade under två skyddsronder. Första skyddsronden gicks den 11/4. Endast 

några få brister uppmärksammades vid ronden. Brister som upptäcktes var att 

belysningen på entréplanen i trapphus 5 och 6 behövdes ses över, trasiga lampor 

samt komplettera med belysningsboj i trapphus 6. Även några enstaka sparkbrädor 

på ställningen vid trapphus 5 saknades.  

Under pågående skyddsrond sågs även första hjälpen tavlor över samt fylldes på där 

det behövdes. För mer detaljerad information om skyddsronden, se Bilaga 4.  

Den andra skyddsronden gicks den 25/4. Även under denna skyddsrond fanns det 

endast några få brister som uppmärksammades. Bristerna som behövdes åtgärdas 

var att städa vid alla entréer samt dra ihop enstaka skyddsräcken vid trapphus 7 och 

11. För mer detaljerad information om skyddsronden, se Bilaga 5.  

5.1.5 Arbetsmiljö i England 

I England är säkerhetsstandarden generellt på en högre nivå än vad den är i Sverige. 

Det märks på bland annat produktionsledningen. De engelska 

produktionsledningarna innehar högre kunskaper och bättre rutiner än vad de 

svenska produktionsledningarna har.  

Introduktionen på de engelska byggarbetsplatserna skiljer sig litegrann ifrån de 

svenska. Utöver den introduktionsfilm som visas, så väl i Sverige som i England, har 

engelsmännen ett test för att kolla att arbetarna har förstått reglerna innan de får 

beträda byggarbetsplatsen. Skulle någon del av testet misslyckas ges en extra 

genomgång på reglerna som arbetarna inte förstod. Underentreprenörer och ledande 

montörer ställs det extra höga krav på. De måste därför genomföra en speciell 

säkerhetsutbildning.  

I England har produktionsledningen högre utbildning inom säkerhet. Innan de får 

börja jobba på byggarbetsplatsen måste de ha genomgått en säkerhetskurs på fem 

dagar. De går även vidareutbildningar hur arbeten ska utföras på ett säkert sätt. 

Produktionsledningen jobbar även med att övervaka de olika arbetena på 

byggarbetsplatsen. Det för att försäkra sig om att både yrkesarbetare och 

underentreprenörer följer det som har bestämts på arbetsberedningarna.  
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Speciella ”skyddsronder” med olika teman är något som utförs i England. 

Arbetsledare och ledande montörer får en checklista för att kunna kontrollera temat 

på deras del av byggarbetsplatsen. Innan får de en genomgång vilka regler och krav 

som ställs på jus det temat.  

Engelsmännen är även hårdare med att förebygga användningen av personlig 

fallskyddsutrustning. Rutinerna för användning av personlig fallskyddsutrustning är 

mycket hårdare i England än i Sverige. Endast utbildade får använda personlig 

fallskyddsutrustning i England. De måste även finnas en räddningsplan som ska ha 

övats på i förhand om det skulle ske en olycka.  

De engelska rutinerna kring arbetsberedningar skiljer sig även från de svenska. I 

England måste underentreprenörerna göra egna arbetsberedningar och 

riskbedömningar innan de får beträda byggarbetsplatsen. Detta för att säkerställa att 

de har beaktat alla risker samt hur de ska kunna förebyggas.  

5.1.6 Enkätfrågor 

Det var 19 arbetare som svarade på enkäten. Både träarbetare, betongarbetare samt 

personal från platsledningen svarade på enkäten. Majoriteten av de tillfrågade är 

träarbetare. Alla tillfrågade är män, medelåldern är 37,4 år med en 

medelyrkeserfarenhet på 17,3 år. Majoriteten av de tillfrågade hade prestationslön 

som löneform. För mer detaljerad information, se Bilaga 6. Här nedan presenteras en 

sammanställning av enkätsvaren i tabeller och grafer. 

Fråga 1 behandlade vilka fallrisker det finns på din byggarbetsplats? 

 

 

 

 

 

 



23 

Tabell 1 Vilka fallrisker finns på din byggarbetsplats? 

Fråga 1. Vilka fallrisker finns på din byggarbetsplats?     

      

  Antal (st) Antal (%) 

Byggnadsställning 15 78,95 

Fall från balkong 10 52,63 

Bockar 9 47,36 

Stegar 8 42,1 

Tak 7 36,84 

Arbetsplattformar 7 36,84 

Fall från plattbärlag 6 31,57 

Hisschakt 6 31,57 

Ostädade markytor 4 21,05 

Otäckta hål i valv och bjälklag 4 21,05 

Nivåskillnader 3 15,79 

Grävschakt 2 10,53 

Halkrisk 2 10,53 
 

 

Figur 5 Vilka fallrisker finns på din byggarbetsplats? 

 

Fråga 2 behandlade vilka fallskydd finns på din byggarbetsplats? 
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Tabell 2 Vilka fallskydd finns på din byggarbetsplats? 

Fråga 2. Vilka fallskydd finns på din byggarbetsplats?     

      

  Antal (st) Antal (%) 

Skyddsräcken 19 100 

Personlig fallskyddsutrustning 19 100 

Ställning 8 42,11 

Skyddstäckning 3 15,79 

Avspärrning 1 5,26 

Arbetsplattformar 1 5,26 

Skyddsnät 1 5,26 
 

 

 

Figur 6 Vilka fallskydd finns på din byggarbetsplats? 

 

Fråga 3 behandlade hur tror du att fall på byggarbetsplatser kan undvikas? 
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Tabell 3 Hur tror du att fall på byggarbetsplatser kan undvikas? 

Fråga 3. Hur tror du att fall på byggarbetsplatser kan undvikas?     

      

  Antal (st) Andel (%) 

Använd de skydd som finns  8 42,11 

Arbetsberedningar 7 36,84 

Eget ansvar 6 31,58 

Skyddsronder regelbundet 5 26,32 

Mindre stress 5 26,32 

Alla hjälps åt att åtgärda bristfälliga saker direkt 5 26,32 

Bättre planering 5 26,32 

Rätt sorts utrustning 4 21,05 

Uppmärksamhet 4 21,05 

Tydligt märkta gångstråk 2 10,53 

Personal väl informerade om vikten av bra skydd 2 10,53 

Missförstånd p.g.a. språk 1 5,26 
 

 

Figur 7 Hur tror du att fall på byggarbetsplatser kan undvikas? 
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5.2 Analys av resultat 

I detta kapitel kommer svaren från resultatet att analyseras.  

5.2.1 Fallrisker på byggarbetsplatser 

Eftersom fall är den största orsaken till olyckor och dödsfall på byggarbetsplatser är 

det viktigt att ta reda på vilka fallrisker som finns, och hur dessa kan förebyggas i ett 

tidigt skede. Viktigt är att både uppenbara och dolda fallrisker beaktas.  

Det är även viktigt att upprätta en arbetsmiljöplan för att veta hur arbetsmiljöarbetet 

ska tillämpas samt vilka regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. Det ska även 

framgå vilka arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas under byggskedet samt 

riskbedömningar. Det gör att platsledningen vet vilka regler som gäller ute på 

byggarbetsplatsen, hur arbetsmiljöarbetet ska tillämpas samt göra riskbedömningar 

på riskfyllda moment. Detta kan platsledningen sedan implementera på de egna 

yrkesarbetarna samt på underentreprenörer. Det gör att alla på byggarbetsplatsen vet 

vad som gäller. 

Under byggets gång är det viktigt att genomföra arbetsberedningar. 

Arbetsberedningar genomförs när ett moment kräver att många personer måste 

samverka, när ett moment pågår under en längre tid, vid nya och tekniskt 

komplicerade moment samt vid viktiga och kritiska moment.  

Fördelarna med att ta fram en arbetsberedning är att arbetet genomförs på ett säkert 

sätt och går smidigare. Eftersom en arbetsberedning består av en förberedande del är 

allt förberett inför momentet. Det gör att det uppstår färre problem och att onödiga 

avbrott i arbetet minskar.     

5.2.2 Fallskydd 

Något som är viktigt på byggarbetsplatser är att använda fallskydd för att minimera 

och förebygga fall. Fallskyddsräcken bör vara minst en meter höga för att förhindra 

att fall sker över, genom eller under räcket. För att förhindra att verktyg eller dylikt 

faller ner är det viktigt att räcket är försedd med en fotlist. Det gör chansen minskar 

att verktyg eller dylikt faller ner och eventuellt träffar en arbetare som utför ett arbete 

längre ner.  
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Om arbete sker på ett brant tak kan det behövas kompletteras med personlig 

fallskyddsutrustning utöver fallskyddsräckena. Detta på grund av att fallskyddsräcket 

blir för lågt i förhållande till lutningen på taket. Det gör att risken att falla över räcket 

ökar. Därför är det bra att komplettera med personlig fallskyddsutrustning. Att tänka 

på vid dessa arbeten är att om personlig fallskyddsutrustning används får arbetet ej 

utföras av en ensam person Det måste alltid finnas någon nära tillhands som kan 

rädda personen om den har fallit och blivit hängande.  

Det finns både fasta och mobila arbetsplattformar som kan användas som 

skyddsåtgärd. Viktigt att veta när det gäller arbetsplattformar är att brukaren måste 

inneha utbildning på vissa plattformar innan de får brukas, det gäller bland annat 

liftar.  

Skyddstäckning är något som ofta återfinns på byggarbetsplatser. Där det finns risk 

att trampa igenom eller hål att falla igenom ska det finnas skyddstäckning. 

Skyddstäckningen ska vara tydligt utmärkt men min personliga åsikt är att de oftast 

glöms att märkas ut.  

I vissa fall kan avspärrning användas som skyddsåtgärd. Dock är det lätt att en olycka 

sker eftersom det inte finns någonting som förhindrar ett fall. Är personen 

ouppmärksam är det lätt att gå för nära kanten och olyckan är framme.  

Det finns några undantag när det gäller fallskydd. Dock ska dessa undantag använda 

som sista utväg. För att göra dessa undantag krävs att flera risker beaktas. Vid arbete 

från lös stege får inte arbetet ta mer än 15 minuter och arbetet ska kunna utföras med 

en hand. Stegen får heller inte vara mer än fem meter. Vid ett sådant moment är det 

lätt hänt att använda en för hög stege, att arbetet tar längre tid än 15 minuter eller att 

personen i fråga använder båda händerna för att utföra arbetet. Det är små risker 

som många inte tänker på men det kan ge stora konsekvenser den gången det sker en 

olycka.            

5.2.3 Lagar, förordningar och föreskrifter 

Efter att ha läst Arbetsmiljöverkets två föreskrifter gällande fallskydd finns det 

många risker att ta hänsyn till. Det gäller från det tidiga planeringsstadiet hur arbetet 

ska bedrivas, ordnas och planeras för att förebygga fallolyckor. Under byggskedet är 

det viktigt att underlaget är fritt från ojämnheter och hinder.  
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Detta för att undvika att någon snubblar eller faller. Viktigt är att transportvägarna är 

fria från skräp, material eller dylikt för att minimera fallrisken.  

Viktigt är också att fallskydden underhålls samt kontrolleras. Skulle det vara något 

som är dåligt eller trasigt är det viktigt att byta ut detta för att hålla en hög säkerhet.  

Om en skyddsanordning tillfälligt avlägsnas måste platsledningen meddelas och 

godkänna detta innan den avlägsnas. Snarast möjligt ska skyddsanordningen sättas 

tillbaka. Min personliga erfarenhet är att skyddsanordningen, exempelvis 

skyddsräcken, ibland avlägsnas utan platsledningens vetskap och godkännande. Efter 

utfört arbete är det lätt att personen glömmer återställa skyddsanordningen vilket 

medför att fallrisken ökar just på det stället.          

5.2.4 Skyddsronder och arbetsplatsbesök 

Med tanken på att byggarbetsplatsen som undersöktes är väldigt stor och många 

arbetare i omlopp var bristerna väldigt få med tanke på byggarbetsplatsens storlek.  

Vissa av bristerna som upptäcktes är av mindre allvarlig grad, till exempel trasiga 

lampor. Inga stora allvarliga brister kunde hittas under de två skyddsronderna som 

gicks. Det visar att det överlag ser bra ut på byggarbetsplatsen och att de allvarliga 

riskerna är förebyggda. Utöver de få bristerna som uppmärksammades vid de båda 

skyddsronderna såg allting annat väldigt bra ut. Det visar att det överlag ser väldigt 

bra ut på byggarbetsplatsen och att de allvarliga riskerna är förebyggda.   

En brist som brukar vara återkommande är allmän ordning ute på byggarbetsplatsen. 

Min personliga erfarenhet sedan tidigare är att de flesta arbetare vet att det behöver 

städas men tänker ”jag gör det sen”. Det gör att fler och fler gör likadant. 

5.2.5 Arbetsmiljö i England  

Reglerna i England gällande arbetsmiljö på byggarbetsplatser är generellt hårade än 

vad de är i Sverige. Vissa av problemen skulle kanske kunna lösas om Sverige tog 

efter hur de gör i England gällande vissa säkerhetsfrågor.  

Högre utbildning för produktionsledningen är något de svenska 

produktionsledningarna borde ta efter. De svenska produktionsledningarna borde 

även jobba mer med att övervaka de olika arbetena på byggarbetsplatsen.  
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Detta för att försäkra sig att både egna yrkesarbetare och underentreprenörerna följer 

det som har bestämts.  

Att alla får se en introduktionsfilm samt genomföra ett test innan de beträder 

byggarbetsplatsen är bara positivt. Det är bra att produktionsledningen repeterar de 

frågor arbetarna inte förstod. För även om arbetarna har deltagit på introduktionen 

behöver de inte ha lyssnat eller förstått ordentligt. Fler företag borde implementera 

detta i sitt säkerhetsarbete.  

Speciella ”skyddsronder” med olika teman är något som de svenska 

byggarbetsplatserna skulle implementera i deras säkerhetsarbete. Det gör att 

arbetsledare och ledande montörer själva får kontrollera deras del av arbetsplatsen. 

Det medför att förståelsen och kunskaperna ökar gällande vilka regler och krav som 

finns. 

Något som både de engelska och de svenska arbetsplatserna behöver jobba mer på är 

användningen av personlig fallskyddsutrustning. Även om engelsmännen är hårdare 

med att förebygga användningen av personlig fallskyddsutrustning finns det 

fortfarande brister. Bra av engelsmännen att de har upprättat en räddningsplan som 

de dessutom har övat på i förhand om det skulle ske en olycka.  

De engelska underentreprenörerna gör egna arbetsberedningar och riskbedömningar 

innan de får beträda arbetsplatsen. Det är för att säkerställa att de har beaktat alla 

risker samt hur de kan förebyggas. Det är något som de svenska 

underentreprenörerna kan nyttja.     

5.2.6 Enkätfrågor 

På första frågan gällande vilka fallrisker som finns på deras arbetsplats svarade de 

flesta lika. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att fall från byggnadsställning var den 

största fallrisken på deras byggarbetsplats. I skrivande stund finns byggnadsställning 

uppställt runt en liten del av projektet, detta för att murarna behöver komma fram 

där.  

Även fall från balkong var det många som ansåg som stor fallrisk på deras 

arbetsplats. Just det här projektet består till stor del av många små balkonger vilket 

gör att fallrisken ökar eftersom det är svårt att ha god överblick över alla balkonger.  
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Bockar och stegar anses också som en stor fallrisk på just deras arbetsplats. Även om 

bocken inte är så hög är det lätt att trampa snett eller utanför när man står på bocken.  

Av egen erfarenhet är det många som står på bocken och sträcker sig ut för att nå, 

istället för att gå ner från bocken och flytta på bocken en bit för att kunna nå bättre. 

Just på den här arbetsplatsen används inte stegar i första hand eftersom de är lätta 

att ramla ner ifrån.  

Övriga fallrisker existerar eller har existerat på denna arbetsplats. I skrivande stund 

existerar inte fall i hisschakt, fall från plattbärlag, fall från tak samt fall i grävschakt 

på byggarbetsplatsen. Dock har det existerat i ett tidigare skede.  

Andra frågan gällde vilka fallskydd som fanns på deras arbetsplats. Alla svarade att 

skyddsräcken och personlig fallskyddsutrustning fanns som skyddsåtgärd på deras 

byggarbetsplats. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade att även ställning 

existerade som fallskydd. Under platsbesöken och under skyddsronderna 

undersöktes det om resterande fallskyddåtgärderna fanns på byggarbetsplatsen. Det 

visade sig att alla övriga skyddsåtgärder som skyddstäckning, avspärrning, 

arbetsplattformar samt skyddsnät existerade på byggarbetsplatsen. Det visar att 

byggnadsarbetarna har fått viktig information från platsledningen om vilka fallskydd 

som finns att tillgå på byggarbetsplatsen. Det visar även att de har tagit till sig 

informationen och att de har bra koll vilka skyddsåtgärder som finns att använda sig 

av.  

I den tredje frågan fick arbetarna svara på hur de tror att fall på byggarbetsplatser 

kan undvikas. Svaren var många och bra. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade att 

fall på byggarbetsplatser kan undvikas genom att använda de skydd som finns. Det 

som hade svarat att använda sig av de skydd som finns svarade även att man inte 

skulle fuska med fallskydden. Den andra skyddsåtgärden som många trodde kunde 

undvika fall var att ha arbetsberedningar. Just på den här arbetsplatsen genomförs 

arbetsberedningar vid stora, nya och vid riskfyllda moment. Det gör att man i ett 

tidigt skede får en bild över vilka risker som kan finnas vid momentet. Det gör att 

arbetsledningen kan ordna fram rätt skyddsutrustning i rätt tid. Även personal som 

ska genomföra momentet får en genomgång under arbetsberedningen vilka risker 

som finns och hur dessa risker ska behandlas.  
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Sex stycken av de tillfrågade tyckte att eget ansvar är en åtgärd för att undvika fall på 

byggarbetsplatser. Det är upp till var och en att ta sitt ansvar.  

Mindre stress var det fem stycken av de tillfrågade som svarade. Av de tillfrågade 

jobbar majoriteten på prestationslön. Prestationslön är att man får betalt för hur 

mycket man har gjort. Det gör att dessa arbetare jobbar snabbt för att hinna med så 

mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Detta för att kunna tjäna så mycket 

pengar som möjligt. I denna stress är det lätt att strunta i fallskydd för att det tar lång 

tid att till exempel sätta på sig en sele. Det medför en stor risk för fallolyckor. Även 

tidsplanerna för projektet är pressade för att få ner byggtiden. Det gör att det skapar 

en inre stress hos arbetarna att bli klara i tid med sitt moment. När man jobbar på 

prestationslön finns det ett underlag som är framtaget hur lång tid saker ska ta att 

göra. Dock har det en missvisande bild då det vissa gånger inte går att jobba i detta 

tempo. Ett exempel är att underlaget säger att under en dag ska panel sättas på tre 

stycken balkonger. En erfaren snickare producerar som mest en balkong om dagen 

om personen jobbar i ett bra tempo. Det medför att en stress infinner sig.  

Två viktiga punkter som togs upp som skyddsåtgärd var att alla hjälps åt att åtgärda 

bristfälliga saker direkt och att vara uppmärksam. Det gör att alla ser sig om på 

byggarbetsplatsen och är uppmärksamma om det skulle finnas någon eventuell brist. 

Skulle en bristfällig sak uppkomma är det viktigt att åtgärda den direkt istället för att 

tänka att ”jag gör det sen” eller att ”någon annan får göra det”. Oftast glöms det bort 

och bristen finns fortfarande kvar.  

Det är även viktigt att vara uppmärksam där man går då det kan ligga saker på golvet 

som är lätta att snubbla på. Två av de tillfrågade tyckte det var viktigt att det fanns 

tydligt märkta gångstråk för att undvika att snubbla på saker. Det är viktigt att 

arbetarna vet om var gångstråken är och att dessa är fria från material. Det medför 

att fallrisken minskar. 

Fem stycken av de tillfrågade tyckte att bättre planering gjorde att fall kunde 

undvikas. Det visar att man i ett tidigt stadie ska planera in momenten samt 

informera arbetarna tidigt vilka som ska vara på de olika momenten.  

Om momenten planeras i ett tidigt skede är det lättare att få fram rätt sorts 

utrustning för det aktuella momentet. Det gör man tidigt kan analysera vilka risker 

som finns med momentet samt att införskaffa rätt utrustning i tid.  
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Fem stycken svarade att de tyckte att det var viktigt att det fanns rätt sort utrustning 

för att undvika fall på byggarbetsplatser.      

 En viktig punkt som nämndes var att personalen ska vara väl informerad om vikten 

av bra fallskydd. Även om det bara var två stycken som svarade på den punkten så är 

den viktigt. För att få all personal väl informerad skulle det kunna hållas 

informationsdagar under året för att hålla minnet färskt. Informationsdagarna skulle 

kunna avsättas till en halvdag två gånger om året, en varje halvår. Där skulle 

säkerhetsgenomgångar ske samt om det har kommit någon ny information.   

En av de tillfrågade svarade att språket kan vara ett hinder. I Sverige finns det en hel 

del utländsk arbetskraft, till exempel från Polen och de baltiska länderna. Oftast har 

de inte samma säkerhetstänk som vi i Sverige. Det händer att det brister i 

kommunikationen på grund av språket.  

Antingen så har de svårt att förstå engelska när vi förklarar eller så förstår vi inte vad 

de menar. I vissa fall kan deras engelska vara bättre än vår, det gör att vi har svårt att 

göra oss förstådda. Av egen erfarenhet är det många som nickar och visar att det 

förstår när man har frågat något. Dock har det visat sig några gånger att det 

egentligen inte förstod frågan.   

6 DISKUSSION 

Under följande kapitel redovisas diskussion angående resultat och metod samt 

enkätsvaren. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det är viktigt att byggherrar och projektörer planerar arbetsmiljöarbetet och skapa en 

arbetsmiljöplan i ett tidigt skede. Detta för att kunna se vilka risker som kommer 

finnas och vilka som eventuellt kan uppkomma under byggets gång. Det ska även 

följa de lagar, regler och föreskrifter som finns för att göra byggarbetsplatsen säker. 
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Är byggarbetsplatsen säker och uppfyller de krav som finns ska olycksrisken för fall 

minimeras.  

Efter att ha granskat vilka fallskydd som finns att tillgå kan det konstateras att det 

finns många olika att välja på. Viktigast är dock att använda rätt fallskyddsutrustning 

för just det aktuella momentet som ska utföras. I vissa fall är det bra att komplettera 

med andra skyddsåtgärder. Det gör att arbetstagaren minimerar risken att falla.  

Efter att ha medverkat vid skyddsronder och arbetsplatsbesök visar resultaten att 

företaget sköter sitt arbetsmiljöarbete alldeles utmärkt. Dock finns det några få 

brister att rätta till. Men företaget har förebyggt alla allvarliga risker för att arbetarna 

ska kunna tryggt och säkert.  

Efter att ta läst intervjun med arbetsmiljöchefen på Skanska England finns det en hel 

del saker som de svenska byggföretagen skulle kunna implementera i sitt 

arbetsmiljöarbete. I England är de mycket hårdare gällande fallskydd och arbetsmiljö 

än vad vi är i Sverige. Skulle vissa av engelsmännens säkerhetsrutiner överföras till de 

svenska rutinerna gällande säkerhet skulle kanske en del av fallolyckorna minska.  

Efter att ha sammanställt enkätsvaren framgår det att majoriteten av arbetarna anser 

att med är mest viktigt att använda sig av de skydd som finns för att undvika fall på 

byggarbetsplatser.  

Några faktorer som kan påverka fall på byggarbetsplatser är stress och tidspressen. 

Eftersom de flesta tillfrågade arbetar på ackord och tidsplanerna är pressade gör det 

att en inre stress infinner sig för att bli klar i tid. Det gör att olyckor lättare sker. 

Skulle byggtiden förlängas och ackordslistorna ändras skulle stressen hos arbetarna 

kanske minskas. Det skulle göra att arbetarna blir mer uppmärksamma på var de gör, 

att de tänker steget längre, samt förstår vikten av att använda fallskyddsutrustning.   

6.2 Metoddiskussion 

Fördelarna med att göra en litteraturstudie är att kunskaperna om ämnet ökar samt 

får en bredare syn på ämnet. Det gör att arbetet flyter på bättre samt får en ökad 

förståelse för ämnet. Nackdelen med att göra en litteraturstudie i detta ämne är att 

det blir väldigt omfattande och mycket teori för att få med allt viktigt. Det är svårt att 

göra en mindre omfattande litteraturstudie i just detta ämne.     
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Fördelarna med att göra en fallstudie är att få komma ut till en riktig byggarbetsplats 

och ha kontakt med personer i branschen. Eftersom de har erfarenhet är det lätta att 

fråga om det är någon som är oklart eller som man vill ha mer information om. 

Nackdelarna med att göra en fallstudie är att det kräver mycket tid, såväl från 

författaren som för personerna på byggarbetsplatsen. Det krävs även planering 

eftersom personerna på byggarbetsplatsen ska ha möjlighet att ta emot författaren.    

Fördelarna med den valda metoden är att få gå med på riktiga skyddsronder samt att 

se hur det ser ut på en byggarbetsplats. Det gör att man får en verklig bild utav hur 

det brukar se ut på en byggarbetsplats.  

Nackdelarna med att gå skyddsronder är att det kräver tid och planering från både 

författaren och platsledningen. Att gå en skyddsrond på en stor byggarbetsplats 

kräver mycket tid och tar lång tid att genomföra.  

Fördelen med att lämna ut en enkät till erfarna personer ur branschen är att de kan 

komma med tips och förslag hur fall på byggarbetsplatser kan undvikas och 

förebyggas. Eftersom de har mer erfarenhet och kompetens inom området får man en 

tydligare bild av situationen på en byggarbetsplats. Eftersom de tillfrågade i 

enkäterna bara var män kan resultatet blivit annorlunda jämfört om det hade varit 

med några kvinnor i enkäten. Ytterligare en aspekt är att endast 19 personer svarade 

på enkäten. Hade fler personer blivit tillfrågade hade resultatet kanske visat något 

annat. Om enkäten hade delats ut på fler byggarbetsplatser i Sverige eller inom en 

region hade bilden förmodligen blivit annorlunda. Om fler byggarbetsplatser med 

olika aktörer hade fått enkäten finns det en chans att resultatet visat annorlunda. 

Eftersom olika aktörer har egna regler att följa gör det att resultatet kan variera från 

företag till företag. Svaren från enkäterna kan även dem ge en felaktig bild av hur det 

egentligen ser ut. Detta kan bero på att de tillfrågade förskönar sanningen. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med arbetet har varit att ta reda på vilka fallskydd som finns och hur fall på 

byggarbetsplatser kan undvikas och förebyggas. Målet med arbetet har varit att få 

fram ett underlag på ett enkelt sätt för att förebygga fallolyckor. Ytterligare ett mål 

med arbetet är att undersöka vilka faktorer som påverkar att fallolyckor oftare sker. 

Arbetet har haft huvudfokus på hur fall kan undvikas, vilka olika typer av fallskydd 

som finns, vad lagen säger om fallskydd, vilka fallrisker det finns på en 

byggarbetsplats samt vilka faktorer påverkar fall på byggarbetsplatser. I arbetet 

studerades en byggarbetsplats för att se hur fall på byggarbetsplatser kan undvikas. 

Arbetsplatsbesök, skyddsronder samt utdelning av enkäter skedde på 

byggarbetsplatsen.  

Slutsatserna som har framkommit genom detta arbete är att det finns många olika 

typer av fallrisker på en byggarbetsplats. För att minimera fallriskerna är viktigt att 

upprätta en arbetsmiljöplan samt att göra arbetsberedningar kontinuerligt. Genom 

att upprätta en arbetsmiljöplan i ett tidigt skede gör det att riskerna beaktas i ett 

tidigt skede. Att göra arbetsberedningar kontinuerligt gör att skyddsutrustning 

skaffas fram i tid, att alla är medvetna vad som ska göras samt vilka fallrisker det 

finns vid just det arbetsmomentet. Det medför att arbetet går smidigare vilket även 

medför att olycksrisken minskas.  

Eftersom det finns många olika typer av fallskydd att använda sig av är det viktigt att 

använda rätt typ av fallskydd beroende på arbetsmoment.  

Det finns många lagar och regler att följa när det gäller fallskydd. Viktigt är att 

arbetsplatsen är utformad enligt anvisningar. Det gör att fallrisken minskar.  

Enligt enkätsvaren framkom det att det är viktigt att använda sig av de skydd som 

finns för att undvika fall på byggarbetsplatser. Det var även viktigt att inte slarva med 

skyddsutrustningen. Även avsätta mer tid i tidsplanen för att undvika stress. Stressen 

gör att skyddsutrustning glöms vilket ökar risken för fall. 

Faktorer som påverkar fall på byggarbetsplatser är tidsbrist, stress, slarv.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Här nedan kommer olika förslag på fortsatt arbete.  

• I detta arbete har endast en byggarbetsplats granskats. Ett förslag är att 

granska fler arbetsplatser från olika aktörer. Då kan arbetsplatserna jämföras 

med varandra och se om det skiljer någonting från företag till företag.  

 

• Ta reda på om löneformen har någon inverkan på fallolyckor. Ökar 

fallolyckorna om arbetarna jobbar på ackord. 

 

•   Ökar fallolyckorna på svenska byggarbetsplatser om utländsk arbetskraft 

  används. Detta på grund av missförstånd i kommunikationen.  

 

• En undersökning hur säkerhetsarbetet kan förbättras hos yrkesarbetare på 

byggarbetsplatser.   
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BILAGA 1: SKYDDSRONDSPROTOKOLLS MALL   

 

  

Ronddatum: 

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

1 13 25

2 14 26

3 15 27

4 16 28

5 17 29

6 18 30

7 19 31

8 20 32

9 21 33

10 22 34

11 23 35

12 24 36

Fel / Brister som måste åtgärdas Åtgärdas senastAnsvarig

         Hela projektet            Del av projektet

Deltagande personal:

Skydds- och miljörond - Protokoll Rutin

Projekt/märkning:

Omfattning av ronden:

Allmän ordning Fogning Takarbeten

Belysning Källsortering Trafik

Brandskydd Lyftanordningar

Arbetsmiljöplan Formsättning Tillfällig EL

Avstängningsanordningar Gaser Tillfällig VA

Damm Målningsarbeten

Drivmedel Schaktningsarbeten

Buller Lyftredskap

Byggelement Maskiner

Farliga ämnen Ställningar Riskfyllda arbeten

Ergonomiska hjälpmedel Sprängarbeten VA-arbeten

Fallskydd Spont Öppningar

Nr
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BILAGA 2: CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND 

  

Checklista skydds- och miljörond

Anvisningar:

Skydds- och miljörond skall genomföras:

● regelbundet

● gemensamt med skyddsombud och arbetsledning samt eventuella UE

● med hjälp av tillämpliga checklistor och ut det som är tillämpligt på arbetsplatsen

Protokoll upprättas och anslås på arbetsstället

1. Allmän ordning 16. Källsortering

1.1 Anslag (arbetsmiljö, miljö m fl) 16.1 Separeras farligt avfall?

1.2 Förbandsmaterial / bår 16.2 Antal fraktioner i övrigt

1.3 Materialupplag / skyddstäckning 16.3 Sorteras det rätt?

1.4 Personalutrymmen 17. Lyftanordningar

1.5 Personlig skyddsutrustning 17.1 Hissar

1.6 Rent bygge, städning 17.2 Kranar/ hjullastare

1.7 Skyltning 17.3 Liftar

2. Arbetsmiljöplan 18. Lyftredskap

2.1 Överensstämmelse med arbetsmiljöplan?19. Maskiner

3. Avstängningsanordningar 19.1 Besiktningsintyg

3.1 Inhägnader 19.2 Förarbevis

4. Belysning 19.3 Tomgångskörning

4.1 Allmänbelysning 19.4 Läckage

4.2 Arbetsplatsbelysning 19.5 Absorberande medel

5. Brandskydd 19.6 Miljöinstruktion för maskinförare

5.1 Brandskyddsansvarig 20. Målningsarbeten

5.2 Brandsläckningsutrustning 20.1 Färg-märkning, varuinformation

5.3 Utförande enligt Heta arbeten 20.2 Fogmaterial, märkning, varuinformation

5.4 Utrymningsvägar 21. Schaktningsarbeten

6. Buller och vibrationer 21.1 Kontroll av massor

7. Byggelement 22. Sprängarbeten

7.1 Montering 22.1 Vibrationer

7.2 Säker lagring / uppställning 22.2 Buller

8. Damm 22.3 Spränggaser

8.1 Dammsugning 22.4 Sprängplan och sprängjournal

8.2 Dammbindning 23. Spont

9. Drivmedel 23.1 Rörelser

9.1 Diesel MK1 24. Ställningar/ Trapptorn

9.2 Spillolja 24.1 Dubbla skyddsräcken och frontlist

9.3 Tomfat 24.2 Förankring

9.4 Bränsletankar 25. Takarbeten

9.5 Utläckage säkrat, plåt, tråg etc 26. Tillfällig EL

10. Ergonomiska hjälpmedel 27. Tillfällig VA

11. Fallskydd 28. Trafik

11.1 Halkrisk 28.1 Transportvägar

11.2 Skyddsräcken/ skyddstak 28.2 Parkeringsplatser

11.3 Utrustning 28.3 Gångvägar

12. Farliga ämnen, AFS 2000:4 28.4 Trafikanordningsplan

12.1 Kemikalieförteckning farliga ämnen (eget) 28.5 Jourlista tillfälliga trafikanordningar

12.2 Kemikalieförteckning farliga ämnen (UE) 28.6 Varselklädsel

12.3 Varuinformationsblad 29-33. Underentreprenörer

12.4 Hanteringsföreskrifter UE:s namn anges i protokollet

13. Fogning 34. VA-arbeten

13.1 Fogmaterial 35. Öppningar

14. Formsättning 35.1 Hål i bjälklag (fallskydd)

14.1 Formolja 35.2 Fönster- / dörröppningar (fallskydd)

15. Gaser 35.3 Hisschakt (fallskydd)

15.1 Gasolansvarig 36. Arbeten med särskild risk

15.2 Skyltning 36.1 Riskinventering bygg

15.3 Förvaringsplats gasol 36.2 Riskinventering ue

15.4 Förvaringsplats svetsgas 36.3 Riskinventering installatörer
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BILAGA 3: ENKÄT 

FALLSKYDDSENKÄT 

Detta är en del av mitt examensarbete som handlar om Personsäkerhet på 

byggarbetsplatser. Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka fallskydd som finns 

på en byggarbetsplats och hur man kan minimera samt undvika fall på 

byggarbetsplatser.  

 

Kön:   Man                 Kvinna 

Ålder……………………………………… 

Yrke……………….................................................................. 

Yrkeserfarenhet……………………………………………………………………. 

Löneform            Prestationslön/Ackordslön              Timlön            Månadslön         

Projekt…………………………………………………………………………. 

 

 

1. Vilka fallrisker finns på din byggarbetsplats?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Vilka fallskydd finns på din byggarbetsplats? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………............................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................... 

 

3. Hur tror du att fall på byggarbetsplatser kan undvikas? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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...................................................................................................................................... 
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BILAGA 4: SKYDDSRONDSPROTOKOLL FRÅN DEN 11/4 

 

Ronddatum: 2019-04-11

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

1 13 25

2 14 26

3 15 27

4 16 28

5 17 29

6 18 30

7 19 31

8 20 32

9 21 33

10 22 34

11 23 35

12 24 36

Fel / Brister som måste åtgärdas Åtgärdas senastAnsvarig

         Hela projektet            Del av projektet

Deltagande personal:

Skydds- och miljörond - Protokoll Rutin

Projekt/märkning: 004-4109

Omfattning av ronden:

Allmän ordning Fogning Takarbeten

S.E (Skyddsombud)

J.N (Arbetsledning)

M.E

Belysning Källsortering Trafik

Brandskydd Lyftanordningar

Arbetsmiljöplan Formsättning Tillfällig EL

Avstängningsanordningar Gaser Tillfällig VA

Damm Målningsarbeten

Drivmedel Schaktningsarbeten

Buller Lyftredskap

Byggelement Maskiner

Farliga ämnen Ställningar Riskfyllda arbeten

Ergonomiska hjälpmedel Sprängarbeten VA-arbeten

Fallskydd Spont Öppningar

Nr

1 Översyn/påfyllning av första hjälpen-tavlor - Under rond Klart Bygg

4 Belysning trp. 5 entréplan - byt trasiga lampor 18/4 El

4 Belysning trp. 6 entréplan - se över/komplettera med belysningsboj 18/4 El

Sparkbrädor saknas på ställning vid trp. 5 Ställning24 Omgående
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BILAGA 5: SKYDDSRONDSPROTOKOLL FRÅN DEN 25/4 

 

 

  

Ronddatum: 2019-04-25

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

Med 

anm.

Utan 

anm.

Ej  

akt

1 13 25

2 14 26

3 15 27

4 16 28

5 17 29

6 18 30

7 19 31

8 20 32

9 21 33

10 22 34

11 23 35

12 24 36

Fel / Brister som måste åtgärdas Åtgärdas senastAnsvarig

         Hela projektet            Del av projektet

Deltagande personal:

Skydds- och miljörond - Protokoll Rutin

Projekt/märkning: 004-4109

Omfattning av ronden:

Allmän ordning Fogning Takarbeten

S.E (Skyddsombud)

K.G (Arbetsledning)

M.E

Belysning Källsortering Trafik

Brandskydd Lyftanordningar

Arbetsmiljöplan Formsättning Tillfällig EL

Avstängningsanordningar Gaser Tillfällig VA

Damm Målningsarbeten

Drivmedel Schaktningsarbeten

Buller Lyftredskap

Byggelement Maskiner

Farliga ämnen Ställningar Riskfyllda arbeten

Ergonomiska hjälpmedel Sprängarbeten VA-arbeten

Fallskydd Spont Öppningar

Nr

24 Trp. 11 - dra ihop skyddsräcken 29/4 Bygg

11 Trp. 11 - lgh 3-3601 - Sparkbräda saknas 29/4 Bygg

24 Trp. 7 - dra ihop skyddsräcken 29/4 Bygg

Städning utanför samtliga entréer (16 st) Alla1 3/5
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BILAGA 6: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT 

 

 



2 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


