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Generell arbetsmiljöplan för servicebil vid mindre arbeten.
Denna arbetsmiljöplan är utarbetad för att fungera som en generell arbetsmiljöplan
vid/för mindre arbeten då det inte finns en projektanpassad arbetsmiljöplanplan. Den
är anpassad för att alltid finnas i samtliga arbetsbilar och skall sitta i varje bil pärm
och se till att säkra arbetsmiljön för samtlig personal i företaget. I dokumentet
redovisas hur Johan Eriksson Bygg & Renovering AB har strukturerat upp sitt arbete
för att förebygga och säkra arbetsmiljön i företaget.
Planen arbetsmiljö är vår egen arbetshandling.
Allmänt
Arbetsplats
Byggarbetsplats
besöksadress

Arbetsbilar
Alla förekommande som ej kräver
”Projektanpassad” AMP dvs, med särskilda
risker i projektet.
Total och utförandeentreprenader
Mindre ROT-arbeten (Renovering,
ombyggnad och tillbyggnader)
2017-04-18 Reviderad 2019-09-27
Reviderad 2020-04-20

Entreprenadform
Beskrivning av
projektet
Giltighet from

Projektorganisation
Entreprenör
BAS P & U
Johan Eriksson Bygg & Johan Eriksson
Renovering AB
Mobil: 070-555 94 30
E-post: info@johanerikssonbygg.se
Arbetschef
Skyddsombud

Johan Eriksson Bygg & Johan Eriksson
Renovering AB
Mobil: 070-555 94 30
E-post: info@johanerikssonbygg.se
Johan Eriksson Bygg & Johan Eriksson
Renovering AB
Mobil: 070-555 94 30
E-post: info@johanerikssonbygg.se

Snickare

Johan Eriksson Bygg & Åke Larsson
Renovering AB
Mobil: 070-555 01 96
E-post: ake@johanerikssonbygg.se

Snickare

Johan Eriksson Bygg & Mats Hasselström
Renovering AB
Mobil: 070-476 72 36
E-post:
mats@johanerikssonbygg.se
Johan Eriksson Bygg & Nisse Trolle
Renovering AB
Mobil: 070-725 07 40
E-post: nils.trolle@gmail.com

Snickare

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB
Västra vägen 8
178 92 Adelsö

Postgiro
Bankgiro
Org.nr

Telefon

5933-4656
556518-5161

Telefax

070-555 94 30
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Johan Eriksson Bygg & Max Wallenberg
Renovering AB
Mobil: 073-536 61 80
Epost: max@johanerikssonbygg.se
Johan Eriksson Bygg & Kicki Eriksson
Renovering AB
Mobil: 072-173 40 96
Epost: kicki@johanerikssonbygg.se

ALMÄNNA ORDNING – OCH SKYDDSREGLER
På arbetsplatsen arbetar vi med krav på rätt kvalitet och god arbetsmiljö.
Den uppnås med riktig materialstyrning och rena arbetsplatser med god
ordning.
Vi är tydliga med att varje underentreprenör håller rent på eget arbetsställe och
dagligen städar efter sig.
Om samordningsansvarig/Bas U anser att renhållningen är bristande och utgör en
säkerhetsrisk kommer entreprenören debiteras kostnaden för extra genomförd
städning.
Med renhållning avses att spill, emballage och överblivet material tas bort från
arbetsstället och placeras på anvisad plats.
Sortering kommer att tillämpas vid de arbetsplatser där det är möjligt.
Genom att hjälpas åt med detta får vi en bra trivsel, rätt kvalitet och god
arbetsmiljö.
Stor hänsyn skall tas/visas till beställare, boende, personal och ev. pågående
verksamhet.
SÄKERHETSREGLER
Belysning ska vara lågenergilampor inomhus.
Värmefläktar ska placeras fritt och övervakas så att inte dammlager bildas och att
saker inte står för nära.
Vid håltagning och sågning i golv, väggar mm ska pumpspruta med vatten finnas och
ev. förduscha innan samt att brandsläckare finns på plats.
2st brandsläckare ska finnas på varje plan i närheten av trapphus övreplan, vid
entréer på markplan.
Laddare till batterier får endast laddas under arbetstid, avstängda övrig tid.
RIVNING
Kontroll av förekomst av asbest kontrolleras av anlitad, certifierad
sanering/rivningsentreprenör vid behov.
Andningsskydd samt personlig skyddsutrustning skall användas vid dammiga
arbeten.
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Förutom lagar, föreskrifter och avtal gäller följande
ordnings- och skyddsregler för denna arbetsplats.
1. Allmänt
•

Samtliga entreprenörer är skyldiga att följa gällande arbetsmiljöföreskrifter,
skyddsregler samt de avtal m.m. som speciellt utfärdas för arbetsobjektet i
fråga.

•

Rökförbud råder på verksamhetens område.

•

Fikarum och WC för Entreprenörer hänvisas av Totalentreprenören.

•

Hörselskydd med inbyggd radio/spelare får användas endast om de är
försedda med medhörning.

2. Ansvar
Alla som arbetar här skall tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö på
arbetsstället. Samtliga skall medverka så att det blir ordning och trivsamt på
arbetsplatsen.
3. Sekretess
För Entreprenörer som besöker och arbetar på arbetsområdet råder tystnadsplikt och
sekretess.
4. Alkohol och Droger
Det råder absolut alkohol och drogförbud på arbetsplatsen!
5. Personlig skyddsutrustning
Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive arbetsgivare/entreprenör för sina
anställda. Ansvaret att den personliga skyddsutrustningen används åligger
respektive arbetsgivare.
Skyddsskor med hetta och spiktrampskydd är obligatoriskt inom arbetsområdet.
Representanter för beställare och entreprenörer som tillfälligt besöker arbetsområdet
tex i samband med byggmöte eller skyddsrond tillåts bära vanliga skor på egen risk.
När det behövs skall Skyddshjälm, andningsskydd, hörselskydd, handskar, livlina
mm användas. Skyddshjälm skall ALLTID användas vid arbete på och under
ställning.
6. Skyddsanordningar
Du skall själv kontrollera att det finns skyddsanordningar och ev. avspärrningar innan
Du påbörjar ditt arbete. Om sådana saknas är du skyldig att säga till arbetsledningen
innan arbetet påbörjas.
Exempel på skyddsanordningar är skyddsräcke och olika typer av maskinskydd.
Om Du måste ta bort en skyddsanordning för att utföra ett arbete är Du
personligen ansvarig för att det sätts tillbaka.
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7. Elsäkerhet
Det är ej tillåtet
- Att göra ingrepp i den tillfälliga el utrustningen.
- Att använda defekt utrustning.
Det är tillåtet
- Att byta proppsäkring och glödlampor.
Häng alltid upp eller skydda elkablar!
8. Maskiner och lyftanordningar som är besiktningspliktiga
Besiktningsintyg skall uppvisas för samordningsansvarig innan arbete får påbörjas.
Koppling av last får Du endast göra om Du har blivit instruerad.
9. Bullrande verksamhet
Arbete som medför hörselskadligt buller skall om det är möjligt utföras utomhus eller
avskärmad plats.
10. Så kallade ”Heta arbeten” är arbete som medför brandrisk eller brännskada
på material, t ex svetsning, lödning, skärning, kapning/slipning med
vinkelslip.
Innan Du påbörjar ”Heta arbeten” måste Du ha tillstånd (svetstillstånd) från Ditt
företags brandskyddsansvarig. Du skall ha genomgått kurs i ”Heta arbeten” och
alltid ha med dig brandsläckare när sådana arbeten utförs.
11. Brandskydd
Minst 2 st Brandsläckare skall finnas på varje arbetsställe eller i anslutning till
arbetsstället.
12. Farliga ämnen
Varuinformationsblad skall finnas över alla farliga ämnen som hanteras på denna
arbetsplats. Respektive entreprenör ansvarar för att varuinformationsblad tas fram.
De skall förvaras i projektpärmen under punkten RISKAHANTERING mm flik märkt
”Varuinformationsblad”.
I varuinformationsbladet finns uppgifter om vad produkten innehåller och hur Du skall
skydda dig mot den.
13. Transportvägar och tillträdesleder
Du får inte blockera en transportled.
Använd de tillträdesleder, trappor, hissar och landgångar som är byggda för Din
skull. Stege skall inte användas som tillträdesled utan endast till korta, tillfälliga
arbeten.
14. Renhållning – RENT BYGGE!
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Varje yrkesgrupp skall DAGLIGEN ta hand om sina sopor och överblivet material och
lägga det i källsorteringskärlen eller på anvisad plats. Detta gäller inom hela
arbetsområdet, både ute och inne.
15. Olycksfall
Om Du råkar ut för någon olycka måste Du anmäla detta till din arbetsledare snarast.
Arbetsledaren skall skriva och skicka en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan
16. Arbete med särskild risk, se RISK/HANDLINGSPLAN i Projektpärm
Allmänna ordnings och skyddsregler
Förbandsutrustning Finns i arbetsbod eller servicebil
Skyddsutrustning
Skyddsskor skall användas på arbetsplatsen. Annan
skyddsutrustning skall bäras då arbetena kräver det.
Renhållning
Avfall sorteras i avsedda behållare av respektive entreprenör.
Heta arbeten
Heta arbeten får endast utföras av person med behörighet för
detta.
Lyftanordn.
Alla lyftanordningar och ställningar skall vara besiktigade och
ställningar
godkända.
Transporter
Lastning/lossning får endast ske under arbetstid.
Öppningar, schakt
Öppningar och schakt skall förses med räcken eller säker
övertäckning. Brister skall omgående rapporteras.
Skyddsanordningar Tillfällig nedtagning av räcken, skydds- och säkerhetsutrustning
får endast ske efter samråd med arbetsledning. Skydds- och
säkerhetsutrustning skall återställas utan dröjsmål.
Brandskydd
Brandsläckare finns i arbetsbod och på arbetsplatsen
Information
Samtliga på arbetsplatsen skall ta del av denna arbetsmiljöplan.
Rökning
Rökning får endast ske på särskilt anvisad plats. Ej i
arbetsbod/kontorsbodar.
Namnbrickor
Alla ska kunna legitimera sig.
•
Skyddsrond
Skyddsrond görs vid behov.
Deltagare i skyddsrond: Johan Eriksson. Kallar övriga entreprenörer vid behov.
Krisberedskap
• Förbandsutrustning finns i arbetsbod/platskontor samt i arbetsbilarna.
• Brandsläckare finns i arbetsbod och på arbetsplatserna samt i arbetsbilarna.
• Anhöriglista finns upprättad och tillgänglig i bilpärmar.
• All vår personal är utbildad i HLR och Krisberedskap.
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Utbildningsmatris.
HLR
- Johan Eriksson
- Åke Larsson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström
- Nisse Trolle
- Kicki Eriksson

Fallskydd
- Johan Eriksson
- Åke Larsson
- Max Wallenberg

Ställningsbyggnad upp till 9 meter
- Johan Eriksson
- Åke Larsson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström

Heta Arbeten
- Johan Eriksson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström

Platsansvarig Hantverkare
- Åke Larsson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström
-

Lyftutbildning
- Mats Hasselström

Skylift
- Max Wallenberg

Bultpistol
- Max Wallenberg
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Risköversikt
Arbeten med särskild risk som kommer att förkomma

Nej

Ja

Åtgärd

Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter

Rullställningar: Ställningar monteras enligt
anvisningar.
Skyddsräcke skall alltid monteras. Takarbete:
Kontakt med Johan Eriksson innan arbetet
påbörjas är ett krav. Säkerhetslina måste
användas.
Fasadarbeten och takarbeten: Ställning (bredd 0,6
m) med tvåledigt räcke och fotlist.
Ställningens monteringsanvisning ska följas.
Tillträdesled: trapptorn eller tillfällig trappa.
Trapphål på första och andra våning ska omges av
räcke.Tillfällig trappa ska vara tillträdesled mellan
våningsplan.
Vid väggmontage på bottenbjälklaget läggs skivor
på golvreglarna för att förhindra fall
mellan dessa. (OBS! vippände måste undvikas.)

Arbete som innebär risk att begravas under
jordmassor eller sjunka ner i lös mark
Arbete som kan medföra exponering för
kemiska och biologiska ämnen

Utförs alltid av behörig entreprenör

Arbete som kan medföra exponering för
joniserande strålning
Arbete i närheten av högspänningsledning
Arbete med risk för drunkning
Arbete i brunnar eller tunnlar samt
anläggningsarbete under jord
Undervattensarbete med dykarutrustning
Arbete i kassun under förhöjt lufttryck
Arbete vid vilket sprängämnen används
Arbete vid vilket lansering, montering och
nedmontering av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår

Arbete på plats eller område med passerande
fordonstrafik
Rivning av bärande konstruktioner eller
hälsofarliga material eller ämnen
Armering
Frigolitelement
Radonsanering

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB
Västra vägen 8
178 92 Adelsö

Postgiro
Bankgiro
Org.nr

Innan rivning av kakel, klinker eller övriga vägg och
golvbeläggningar som kan misstänkas innehålla
asbest tas prov för analys. Sanering utförs av
behörigt rivningsföretag.

Utförs alltid av behörig entreprenör
Innan arbetet påbörjas skall
genomgång/arbetsberedning ske med BAS-U eller
arbetsledare. Lyftanordningar skall vara godkända
för den avsedda användningen och handhas av
behörig utbildad personal.Innan rivning av
väggform skall väggen säkras med stag. Kontroll
av BAS-U innan arbetet påbörjas.

Vid rivning av bärande konstruktioner skall
arbetsmedoter verifieras med BAS-U eller
konstruktör.
Fria armeringsendar över marknivå med risk för
stickskador, skall skyddas med skyddsproppar.
Vid arbete med frigolitelement bör solglasögon
användas. Risk för snöblindhet!
Andningsmask/skydd anpassat för radon
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Vid tillstånd eller kontakter med myndigheter
Kommunala verk o
övriga myndigheter
El (vid grävning eller
Skador)
Vatten och avlopp

Ansvarig entreprenör
för kontakt/ansökan:
Ellevios (Ekerö Kommun)

Kontaktperson: Telefon:
Kundtjänst

020-44 11 00

Roslagsvatten AB (Ekerö
Kommun)

Kundtjänst

08-540 835 00

Polis

112

112

Trafikverket (Vid ex
trafikanordningsplaner)
Gatukontor

Ekerö Kommun

Räddningstjänst

112

Personalliggare

J.Eriksson Bygg & Renov.
AB
Hardworkers
Hardworkers
Hardworkers

Asbest
PCB
Sanering av
föroreningar

Kundtjänst

0771-921 921

Kundtjänst

08-124 571 00

112
Kicki Eriksson

072-173 40 96

Richard Idén
Richard Idén
Richard Idén

0733-25 55 55
0733-25 55 55
0733-25 55 55

Underskrift
Datum: 2018-09-19
Namnförtydligande:

Den som låter utföra arbetet:

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB
Västra vägen 8
178 92 Adelsö

Postgiro
Bankgiro
Org.nr

Telefon

5933-4656
556518-5161

Telefax

070-555 94 30

