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Minska riskerna i arbetsmiljön 
– samverka redan från början

Möjligheten att minska arbetsolyckor och arbets-
sjukdomar, finns redan från början i byggprocessen. 
Byggherren har ansvar för att organisera en säker 
och hälsosam arbetsmiljö, både för byggskedet och 
bruksskedet. Tillsammans med sina upphandlade 
projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entre-
prenörer, ska man följa arbetsmiljöreglerna. Redan 
vid planeringen och projekteringen är det viktigt att 
kunna identifiera och förebygga arbetsmiljörisker. 
När alla samverkar i förarbetet, blir arbetsmiljön mer 
säker och hälsosam. Det motverkar att någon dör, 
skadas, eller drabbas av arbetssjukdom och måste 
sluta arbeta i förtid, på grund av en dålig arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet börjar redan vid 
organisationen inför byggandet
Ett fungerande arbetsmiljöarbete är av- 
görande för att uppnå en säker och 
hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade. 
Inom bygg börjar det redan i samband 
med byggherrens organisation och sam-
ordning för byggande av det aktuella 
byggnadsverket. Arbetsmiljöverket beto-
nar därför att alla som arbetar inom bygg, 
det vill säga ni som planerar och projek-
terar och ni som utför byggarbetet fram 
till bruksskedet, tar ert arbetsmiljöansvar 
och bidrar till att byggbranschens ar-
betsplatser, kännetecknas av en säker 
och hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt 
eftersom det inom bygg förekommer flera 
arbetsmoment som är särskilt riskfyllda 
och som skördar dödsoffer. För att ni ska 
kunna göra det på bästa sätt, behöver ni 
känna till och följa arbetsmiljölagen, 
arbetstidslagen och de juridiskt bindande 
föreskrifterna. Det ökar säkerheten och 
förebygger arbetsskador. För att göra 
det enklare för er att se vem som är 
ansvarig för vad i arbetsmiljöarbetet, 

har Arbetsmiljöverket arbetat med re-
gelstrukturen. Den ska bli enklare att 
läsa, förstå och mer tillgänglig för alla och 
om allt går enligt nuvarande plan börja 
gälla om cirka två år. Vi arbetar också 
hela tiden med att fram stödverktyg 
som checklistor och vägledningsdokument 
som finns att hämta på www.av.se. 

I den här artikeln presenterar vi vad som 
sker inom myndigheten under perioden 
2020- 2022, vilket är bra att känna till för er 
som är med i byggprocessen i någon form. 

Arbete med nollvision mot dödsolyckor 
och förebyggande av arbetsolyckor
Det här arbetet är ett särskilt uppdrag 
från regeringen för att få ner antalet 
arbetsolyckor som leder till dödade ar-
betstagare. Tyvärr sker fortfarande många 
arbetsolyckor i Sverige. Cirka 40–60 per-
soner dör varje år i arbetsplatsolyckor och 
runt 10 000 drabbas av olyckor som leder 
till 14 dagars sjukfrånvaro eller mer. I en 
kunskapssammanställning [1] som nyligen 
presenterades uppskattas det dessutom 
att tusentals dör i förtid varje år av något 
som de utsatts för på sina arbetsplatser, 
som till exempel asbest, kvartsdamm eller 
avgaser. Inom bygg är dödsolyckorna 
vanligast bland män och sker vid arbete på 
väg, på grund av fall och i anslutning till 

arbetsfordon. Sannolikheten för olyckor 
med allvarliga konsekvenser är större i små 
företag och bland underentreprenörer. Det 
som är återkommande vid en dödsolycka 
är höga energier, det vill säga stora krafter 
som den som förolyckas utsätts för. Till 
exempel att man blir påkörd, välter eller får 
föremål över sig. 

Övriga arbetsolyckor, anmälda 
arbetssjukdomar och anmälda tillbud
Vi har även tittat på anmälningar av öv- 
riga arbetsolyckor, anmälda arbetssjuk-
domar och anmälda tillbud inom bygg 
under de senaste 10 åren. Även vid 
dessa tillfällen är det flest män som 
drabbas. De flesta olyckorna sker vid 
fall av person från höjd till lägre nivå, 
vid fall från samma nivå eller vid 
arbete med handverktyg. De vanligaste 
orsakerna till anmälda arbetssjukdomar 
är belastningsergonomiska och kemiska 
hälsorisker. Fordon, fallande eller flyg-
ande föremål, till exempel material och 
verktyg, är ofta beskrivna som orsaker 
vid tillbuden. Med tillbud avses händelser 
som kunde ha medfört personskada men 
lyckligtvis inte orsakade det den här gång-
en. Det är helt oacceptabelt att människor 
blir svårt skadade och i värsta fall dödade 
på jobbet – mycket går att förebygga om 
man följer arbetsmiljöregelverket. 

Det går att minska riskerna för 
arbetsskador
Förebygg redan i planering och pro-
jektering. Som det framgår av statistiken 
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har flera av dödsolyckorna och arbets-
skadorna skett i samband med de ”van-
ligaste arbetsmiljöriskerna” under utfö-
randet: 

• Fallolyckor från samma nivå. 
• Fall från höjd.
• Förlorad kontroll över handverktyg. 
• Belastningsolyckor. 
• Förlorad kontroll över transportmedel 

eller utrustning vid förflyttning av 
material.

Om alla ni som medverkar i byggproces-
sen har rätt kunskap, kompetens och 
erfarenhet för uppdraget, och lägger tid 
redan från början i planeringen på att 
identifiera vilka risker som kan uppstå 
under byggarbetet, ökar chansen för 
skadefritt byggande. Byggherren, pro- 
jektörerna och byggarbetsmiljösamord-
narna behöver samverka, riskbedöma 
och planera för åtgärder exempelvis 
utifrån broschyren [2] och checklistan [3] 
som bland annat innehåller arbets-
miljöplanens 13 punkter (se faktaruta) 
för särskilda risker, samt de andra 
vanligaste arbetsmiljöriskerna. Då är man 
på god väg att förebygga de mest före-
kommande orsakerna till arbetsolyckor 
under byggskedet. Sedan måste man 
självklart följa upp riskbedömningen och 
anpassa arbetsmiljöarbetet under hela 
byggarbetet, för att uppmärksamma om 
nya risker uppstår på den föränderliga 
byggarbetsplatsen. Systematiskt förebygg-
ande arbetsmiljöarbete är helt avgörande 
för att minska arbetsplatsolyckorna.

Flertalet av de händelser som inträffar 
skulle troligen inte ske om ni projek-
törer (arkitekter, konstruktörer, tekniska 
konsulter), och byggarbetsmiljösamord-
nare (Bas-P, Bas-U), har tid att dis- 
kutera och gå igenom arbetsmiljöaspek-
terna för konstruktioner, installationer, 
byggmaterial, maskiner och arbetsme-
toder osv. med varandra. Sedan är över-
lämningen mellan Bas-P och Bas-U av- 
görande för att få till en fortsatt bra sam- 
ordning och planering av arbetet i bygg- 

skedet. Det är viktigt att det finns till-
räckligt med tid vid denna överlämning 
av de handlingar som beskriver hur bygg-
nadsverket ska utformas och uppföras.

Samverkan, kontroll och uppföljning
Genom att samverka och diskutera pro-
jektörernas olika lösningar, tillsammans 
med byggarbetsmiljösamordnare, ökar 
möjligheten att upptäcka eventuella risker 
och hinder. Det är ett bra sätt för dig 
som byggherre att få en inblick i att alla 
uppmärksammar arbetsmiljön avseende 
utformning, arbetsmetoder, material, och 
så vidare, för både byggskedet och 
bruksskedet. Vad som ingår i era olika 
roller för att ta hänsyn till arbetsmiljön 
inom era respektive uppdrag, finns utför-
ligt beskrivet i arbetsmiljöregelverket.

För att kontrollera att entreprenörerna 
följer instruktionerna för säkert ut-
förande, behöver byggherren lägga tid 
på att följa upp arbetet, för att se att de 
utför det enligt de instruktioner som 
tagits fram i samverkan med projektörer 
och byggarbetsmiljösamordnare. Efter- 
som det kan förekomma fortsatt pro-
jektering även efter det att byggarbetet 
påbörjats, kan det vara lämpligt att göra 
uppföljningen på byggarbetsplatsen, för 
att se om rutinerna och instruktionerna 
behöver revideras för att undanröja 
eventuellt nya risker. 

Arbetsmiljö och upphandling
Vid upphandlingar av projektörer, bygg- 
arbetsmiljösamordnare och entrepre-
nörer, anser Arbetsmiljöverket att bygg- 
herrar rent generellt behöver bli bättre 
på att ta reda på anbudsgivares kunskap, 
kompetens och erfarenhet i arbetsmiljö 
och regelefterlevnad. Det krävs för att de 
ska kunna bidra i arbetet med att få till 
säkrare arbetsplatser. Det är ett enkelt sätt 
att säkra kvalitén och undvika kostnader 
och förseningar. 

Byggherrar bör inte heller ha fler un-
derentreprenörer i sina projekt än att 

man hinner med att kontrollera om de 
arbetar enligt det som är överenskommet 
i kontraktet. Vi vill också uppmärksamma 
er på att onormalt låga priser vid 
upphandling kan vara en indikator på att 
man låter bli att följa arbetsmiljöreglerna 
för att spara pengar, och därmed kunna ge 
ett lägre pris och vinna anbudet. Följden 
blir osund konkurrens, som innebär att 
företag som vill göra rätt för sig kan slås ut 
av andra mindre noggranna företag. Det 
ökar risken för arbetsskador. 

Arbetsmiljöverket ändrar sin 
regelstruktur
Under två års tid har vi arbetat med att 
ta fram en ny struktur för Arbets-miljöverkets 
föreskrifter. Det är ett stort arbete som har 
engagerat de flesta av regelhandläggarna och 
juristerna. Den föreslagna nya strukturen 
ska om allt går enligt plan, bestå av 14 
föreskrifter istället för dagens 67 stycken. 
Trots minskningen av antalet föreskrifter 
innebär det inte att sakinnehållet ändrats. 
Anledningen till förändringen är att vissa 
av dagens föreskrifter har mer än 20 år på 
nacken, och det sätt på vilket föreskrifterna 
skrevs förut har förändrats under åren. 
Föreskrifterna möter inte fullt ut dagens 
arbetsliv, användare, verksamheter och 
organisationsformer. De nya texterna är 
klarspråksgranskade för att de ska bli lät- 
tare att förstå och mer enhetliga i struk-
turen. Den externa remissen [4] på struk-
turförslaget finns att läsa på www.av.se.

Den nya regelstrukturen 
Ni som är vana vid de nuvarande 
orangefärgade föreskrifterna kommer i 
den externa remissen märka att stora 
delar av dessa föreskrifters allmänna råd, 
har tagits bort. En del av paragraferna 
behöver dock fortfarande ha kvar sina 
råd och då är de istället placerade i direkt 
anslutning till den aktuella paragrafen, 
på samma sätt som gjorts i de föreskrifter 
som Arbetsmiljöverket har tagit fram 
under senare år. Vi har också lagt ner 

ARBETSMILJÖ

Figur 1: Ta med arbetsmiljö vid upphandling. Figur 2: Samarbeta om arbetmiljön.



Bygg & teknik 4/2060

mycket arbete på att i alla föreskrifter-
na bättre förklara vem som är ansvarig 
att följa reglerna. Det är en uppgift som 
saknas i många av de nuvarande före-
skrifterna. I dag kan man behöva gå in i 
arbetsmiljölagen för att få reda på vilka 
föreskrifter man måste följa. Med de nya 
föreskrifterna ska det vara betydligt lättare 
att förstå om man är berörd av en viss regel 
eller inte. Den nya strukturen är uppdelad 
i tre delar. Uppdelningen i delar innebär 
inte att någon del är viktigare än någon 
annan. Den är mer till för att beskriva hur 
föreskrifterna hänger ihop och visar på ett 
flöde genom regelverket.

Del ett
Del ett innehåller 8 föreskrifthäften som 
var för sig vänder sig till tre arbetsmil-
jöansvariga målgrupper. Ett av häftena 
(1.1) riktar sig till den som har arbets- 
givaransvar. Här finns bland annat regler-
na om systematiskt arbetsmiljöarbete 
och organisatorisk och socialarbetsmiljö. 
Det andra häftet (1.2) riktar sig till 
byggherrar, projektörer och byggarbets-
miljösamordnare. Här finns till exempel 
delar av nuvarande föreskriften ombygg-
nads- och anläggningsarbete. De återstå-
ende häftena (1.3 – 1.8) i denna del riktar 
sig till de som tillhandahåller produkter 

Faktaruta
Arbetsmiljöverket (AV) verkar för att arbets-
miljön ska vara säker och hälsosam för alla 
som arbetar i Sverige oavsett nationalitet, 
ålder eller kön. Vi tar fram föreskrifter, infor- 
merar och inspekterar arbetsplatser. Vid in- 
spektioner av ett byggnads- eller anlägg- 
ningsarbete, kontrollerar vi att arbetsmiljölagen 
och föreskrifterna följs, av alla arbetsmiljö-
ansvariga aktörer. Arbeten där det krävs en arbetsmiljöplan: 

• arbete med risk för fall 2 meter eller mer 
• arbete med risk att begravas under 

jordmassor eller sjunka ned i lös mark 
• arbete med kemiska eller biologiska ämnen 

som medför särskild fara för hälsa och 
säkerhet, eller som omfattas av krav på 
medicinska kontroller 

• arbete med exponering för joniserande 
strålning, med krav på kontrollerat eller 
skyddat område, enligt Statens strålskydds-
instituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) 

• arbete nära högspänningsledningar 
• arbete som medför risk att drunkna
• arbete i brunnar eller tunnlar, samt an-

läggningsarbete under jord 
• arbete under vatten med dykarutrustning 
• arbete i kassuner under förhöjt lufttryck 
• arbete där sprängämnen används 
• arbete där det ingår lansering, montering 

eller nedmontering av tunga byggelement 
eller formbyggnadselement 

• arbete på en plats eller ett område där 
fordonstrafik passerar rivning av bärande 
konstruktioner eller hälsofarliga material 
eller ämnen

De föreskrifter som omnämns i texten:
• AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall (2.1)
• AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras (2.1)
• AFS 1999:3 Byggnads- och anläggnings-

arbete (1.2/3.1)
• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö-

arbete (1.1)
• AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning (2.3)
• AFS 2012:2 Belastningsergonomi (2.1)
• AFS 2001:3 Användning av personlig 

skyddsutrustning (2.2)
• AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö (2.1)
• AFS 2003:6 besiktning av lyftanordningar 

och vissa andra tekniska anordningar (2.2)
• AFS 2004:3 stegar och arbetsbockar (2.2/1.3)
• AFS 2005:15 Vibrationer (2.1)
• AFS 2005:16 Buller (2.1)
• AFS 2006:1 Asbest (3.1)
• AFS 2006:4 Användning av arbetsut-

rustning (2.2)
• AFS 2006:5 Användning av truckar (2.2)
• AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar 

och lyftredskap (2.2)
• AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kra-

nar och truckar (2.2/1.3)
• AFS 2007:1 Sprängarbete (3.1)
• AFS 2008:3 Maskiner (1.4)
• AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (2.1)
• AFS 2013:4 Ställningar (2.2/1.3)
• AFS 2015:2 Kvarts (2.1)
• AFS 2015:4 Organisatorisk och social 

arbetsmiljö (1.1)
• AFS 2019:3 Medicinska kontroller i ar-

betslivet (3.3)
• AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden (3.2)

Nya stödverktyg inför planeringen och 
projekteringen.
Som stöd till er som har arbetsmiljöansvar i 
ett byggprojekt har vi tagit fram en broschyr 
”Minska riskerna i arbetsmiljön, gör rätt 
redan i planeringen och projekteringen” och 
en checklista ”Projektera för en god arbets-
miljö”. Båda delarna vänder sig främst till 
alla er som påverkar arbetsmiljön med era 
beslut om utformningen och kan användas 
när ni planerar för hur arbetsmiljöarbetet 
ska ske under byggprocessen. Men även ni 
som är arbetsgivare och entreprenörer har 
nytta av broschyren om ni behöver veta vem 
som ansvarar för vad under byggprocessen, 
för att undvika risker i arbetsmiljön under 
byggarbetet och sedan i bruksskedet. Det 
är bra om Bas-P över-lämnar den ifyllda 
checklistan till Bas-U inför byggskedet, så att 
Bas-U kan ta vid och fortsätta arbetet med att 
uppdatera riskbedömningen. Både broschyren 
och checklistan finns att hämta på www.av.se

på marknaden. Det kan till exempel vara 
tillverkare eller importörer av ställningar, 
stegar, arbetsbockar och maskiner.

Del två
Del två innehåller 3 häften med före-
skrifter. Föreskrifterna i del två ska följas 
av alla arbetsgivare och andra som har 
arbetsgivaransvar. Häftet (2.1) handlar 
om vanliga risker i arbetsmiljön. Det här 
häftet innehåller flertalet av de risker 
som förekommer inom bygg. Här finns 
exempelvis reglerna om förebyggande 
av fall, ras, explosionsfarlig miljö, buller, 
vibrationer, kvarts, kemiska hälsorisker 
och belastningsergonomi. I häftet (2.2) 
användning av arbetsutrustning och 
personlig skyddsutrustning finns för-
utom det som gäller vid personlyft, 
användning av truck, lyftkran mm även 
besiktningsreglerna för dessa utrustningar. 

Förutom arbetsgivaransvaret behöver 
del två även följas av byggherrar, pro-
jektörer, byggarbetsmiljösamordnare och 
motsvarande vid planering och projek-
tering av nya arbetsplatser. Det gäller 
särskilt häfte (2.3) som innehåller reg-
lerna för utformning av arbetsplatser. Det 
är den föreskrift som talar om vad man 
behöver tänka på redan inför byggarbetet, 
till exempel vilken typ av arbetsplats man 
planerar och projekterar för. Allt för att 
redan från start få till den bästa tänkbara 
fysiska arbetsmiljön i bruksskedet. 

Del tre
Del tre innehåller även den tre före-
skrifthäften. Det första handlar om 

Figur 3: Genomföra 
riskbedömning, upp-
följning och kontroll.
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specifika risker vid vissa typer av ar-
beten och det mesta från byggnads-och 
anläggningsföreskriften. (3.1) som exem- 
pelvis arbete med asbest, sprängarbete 
eller berg- och gruvarbeten. Det andra 
häftet gäller gränsvärden för luftvägs-
exponering (3.2) och motsvarar nuvar-
ande föreskrifterna om hygieniska gräns- 
värden. Det tredje häftet handlar om 
reglerna för medicinska kontroller och 
hälsoundersökningar i arbetslivet (3.3) 
som är viktiga att ha koll på då det inom 
bygg förekommer mycket damm vid bort-
tagande av exempelvis asbest och kvarts. 
Även vid ofta förekommande arbeten på 
hög höjd, tung fysisk manuell hantering 
och vibrationsexponering kan medicinska 
kontroller krävas. 

Liksom för del två ska del tre följas av 
alla arbetsgivare, och i en del delar behö- 
ver även byggherrar, projektörer, byggar-
betsmiljösamordnare följa föreskrifterna. 
På samma sätt som för del två behöver de 
ansvariga själva ta reda på vilka föreskrifter 
som är aktuella för arbetets innehåll.

När börjar nya föreskrifterna att gälla?
Enligt den tidplan som finns kommer de 
nya föreskrifterna att börja gälla i mars 
2022. De är ute på remiss under vår och 
sommar 2020 och under hösten 2020 
kommer Arbetsmiljöverket att bearbeta 
de remissvar som kommit in. Fram till 
ikraftträdandet gäller nuvarande före-
skrifter i sin helhet. 

Tillsammans kommer vi längre i 
arbetsmiljöarbetet
För att komma tillrätta med arbetsska- 
dorna (arbetsolyckor och arbetssjukdom-
ar) behöver vi hjälpas åt med att uppmärk-
samma på skyldigheten i att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Ingen ska 
behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt 
arbete. Varje arbetsplatsolycka och defi-
nitivt varje dödsolycka är ett misslyck-
ande i arbetsmiljöarbetet. 

Ingen kan göra det här ensam, vi 
måste tillsammans ge arbetsmiljön större 
betydelse vid allt arbete och alla beslut. 
Det måste löna sig för byggbranschens 
alla medverkande aktörer att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom 
att se till att god arbetsmiljö är ett kon-
kurrensmedel så ökar möjligheten för 
säkra och trygga arbetsplatser. På så 
sätt blir arbetslivet mer hållbart – om vi 

hjälps åt, kan fler nå ålderspension utan 
onödiga krämpor, skador eller att dö i 
förtid på grund av arbetet.  
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Figur 4: Den nya regelstrukturen.

RÄTTELSE
Sedan artikeln skrevs i våras har AV ändrat tidplanen för i trädandekraft av de nya föreskrifterna till i slutet av 2022 eller början 
av 2023. En orsak är att Corona pandemin, försvårat för arbetsgivarparter och fackliga organisationer att samverka och lämna 
synpunkter på den omfattande remissen. Remisstiden är därför förlängd till 31 december i år. AV kommer därefter att bearbeta 
de remissvar som kommit in 2021. Fram till ikraftträdandet gäller nuvarande föreskrifter i sin helhet.


