


En trygg och
säker arbetsplats

Olyckan händer 
på ett ögonblick!

Observera att:

Alla som inte följer reglerna drabbas av 
påföljder som till exempel kan innebära att 
man skickas hem ifrån arbetsplatsen och/
eller ger ett avgiftsföreläggande.

Arbetsmiljöverket har rätt att vid inspektion 
utfärda sanktionsavgifter vid överträdelse 
av regler för arbete på hög höjd. Sanktions-
avgiften drabbar det företag som utför 
arbetet där arbetsmiljöbristerna återfinns.

Wästbygg arbetar aktivt för att skapa en trivsam, trygg och säker 
arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. Av erfarenhet vet vi att 
kunskapen om fallskydd och tillhörande utrustning ofta är för dålig. 
Därför har vi på Wästbygg arbetat fram denna broschyr för att höja 
medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna och dela med oss av de 
rutiner och krav som ställs på varje individ och entreprenör för att 
säkra våra arbetsplatser. 

alla typer av arbeten på hög höjd kan inte täckas in i denna 
generella broschyr men ett exempel på användningsområde är 
montage av takplåt.

På de allra flesta av Wästbyggs byggarbetsplatser sker arbeten 
på en höjd som överstiger 2 meter. Därför krävs skyddsutrust-
ning, anpassad till situationen och de arbetsmoment som ska 
utföras för att undvika fallolyckor.

Det finns många faktorer som påverkar hur 
säker en arbetsplats är. alla som vistas där har 
ett eget ansvar för att bidra till den gemensam-
ma säkerheten. Ingen säkerhetsutrustning i 
världen räcker om det finns brister i den 
personliga inställningen eller i kunskapen om 
hur utrustning ska användas. 

OBS! Redan över 
2,0 meter = hög höjd 



6. brister hos utrustningen

•	 skador	eller	slitage	på	lyft-
 utrustning och lyftredskap,

•	 bristfälliga	förankringspunkter	
vid användning av personlig 
skyddsutrustning som sele, lina 
med mera

5. Mänskliga faktorn

•	 kättingar	eller	lyftkrokar	som	
inte samlats ihop i mitten på plåt 
innan lyft med mobilkran

•	 verktyg	som	tappas	ifrån	hög	
höjd

4. Yttre faktorer

•	 skarpa	kanter	som	sliter	på	
skyddslinor och rep vid fall

•	 halkrisker	på	grund	av	dåligt	
väder som snö eller regn 

se checklista för säker arbetsplats på baksidan

1. Den egna attityden

•	 bristfällig	kontroll	av	
skyddsutrustning

•	 stress

•	 ta	fokus	från	arbetet	genom	att	
prata i telefon, röka eller lyssna 
på musik i hörselkåporna

2. Otillräcklig kunskap hos   
 yrkesarbetaren om

•	 fallfaktorer	och	fallhöjder

•	 val	av	placering	för	livlinefäste

•	 rätt	teknik	på	hög	höjd

•	 funktion	hos	den	personliga	
skyddsutrustningen

riskfaktorerna kan grovt delas in i sex grupper:

3. Information och 
 kommunikation

•	 skymd	syn	som	försämrar	kom-
munikation	mellan	yrkes-

 arbetare och mobilkranförare

•	 dålig	skyltning	och		bristande	
avspärrningar 
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•	 Alla	skall	använda	ID06	–	allmänna	
bestämmelser	om	legitimations-
plikt	och	närvaroredovisning.

•	 Entreprenör	ska	tillhandahålla	
personallista/anhöriglista	med	
angiven	kontaktperson.

•	 Varselkläder	ska	alltid	bäras	som	
det	yttersta	plagget	på	över-

	 kroppen.

•	 Alla	montörer	skall	använda	lätta,	
ändamålsenliga	arbetskläder	och	
skor	utan	att	kompromissa	med	
övriga	säkerhets-	och	skyddskrav.

	 Flera	takplåtar	ska	i	första	hand	
monteras	ihop	till	ett	större	flak	
och	lyftas	upp	för	att	minska	

	 arbetet	på	taket.	Fast	fallskydd	
ska	i	första	hand	monteras	innan	
takplåtsmontage.

•	 Sakkunnig	konstruktör	ska	till-
	 handahålla	projektspecifik	
	 riskanalys	för	projektering,	
	 inklusive	montageplan.

•	 Entreprenör	ska	ange	antal	livline-
fästen	som	ingår	i	åtagandet.

•	 Entreprenör	ska	tillhandahålla	
projektspecifik	riskanalys	för	ut-

	 förande	av	entreprenaden.

•	 Alla	montörer	ska	inneha	giltig	
fallskyddsutbildning.

•	 Alla	montörer	ska	delta	under	en	
provdag	(första	dagen	på	bygg-

	 arbetsplatsen)	för	att	studera	och	
lära	hur	säkerhetsarbetet	bedrivs.

•	 Entreprenör	ska	upprätta	skriftlig	
arbetsberedning	tillsammans	med	
Wästbyggs	platsledning	och	alla	
montörer.	Fel	och	brister	identi-
fieras	och	riskanalys	förbättras	
alternativt	förtydligas.

För att säkerställa arbetsmiljön på Wästbyggs byggarbetsplatser ingår följande 
i åtagandet för att få utföra höghöjdsarbete, exempelvis takplåtsentreprenad, hos oss:

Checklista för säker arbetsplats
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•	 Skyddsansvarig	ska	utses	som	
ansvarar	för	arbetsmiljön	och	för	
att	kommunicera	arbetsmiljöfrågor	
med	platschef.

•	 Fast	fallskydd	skall	alltid	användas	
i	första	hand	enligt	Arbetsmiljö-
verkets	regler.	Eventuell	höjning	
av	skyddsräcken	ingår	i	åtagandet.	
Skyddsräcken	ska	vara	1	meter	
höga	samt	ha	mellanledare	och	
fotskydd.	Avspärrningar	med	
koner	och	plastlänk	ifrån	takfront	
ska	vara	minst	3	meter.

•	 God	arbetsbelysning	ska	
	 tillhandahållas.

•	 Beredskap	för	fallolycka	ska	
tillhandahållas	i	form	av	saxlift,	
bomlift	eller	personkorg	på	arbets-
platsen.

•	 Alla	montörer	skall	använda	
typgodkänd	eller	CE-märkt	fall-
skyddsutrustning.
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