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Revisionshistorik 
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 2006-04-03 Utsänd till Entreprenörer Leif Johansson 
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gamla entreprenörer Richard Olsson 
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11 2013-11-18 Revidering kontaktuppgifter Lukas Bergner 

12 2014-07-03 Revidering kontaktuppgifter Lukas Bergner 

13 2015-01-20 Revidering kontaktuppgifter Lukas Bergner 
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kontaktuppgifter, adress VLL Malin Viklands 

16 2017-03-14 Revidering kontaktuppgifter Ilir Ramadani 
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Kontaktpersoner E-post & telefon 
 
 
Skanska Direkt 

 
Richard Carlsson 
Richard.Carlsson@skanska.se 
Sandra Stenman Sandman 
Sandra.Sandman@skanska.se 
 

1:e Entreprenör Bygg 
010-448 63 63 
 
010-448 36 83 

 
Lundquist Måleri 
 

 
Mikael Johansson 
Mikael.j@lmu.se 
 

1:e Entreprenör Måleri 
0738281251 
 
 

 
Concreto 
 

 
Niklas Lindqvist 
niklas@concreto.se 
Robert Söderberg 
robert.soderberg@concreto.se 
 

1:e Golv 
070-311 42 25 
 
070-586 38 76 

 
Bengt Johanssons rör 

 
Martin Hardelin 
martin.hardelin@johanssonsror.se 
Per-Johan Lönnkvist  
per-johan.lonnqvist@johanssonsror.se 
 

1:e Entreprenör Rör 
070-657 40 80 
 
072-714 00 12 
 

 
Caverion Sverige AB 

 
Roger Ljunglöf 
roger.ljunglof@caverion.se 
anders.e.eriksson@caverion.se 
 

1:e Entreprenör Luft 
070-5184361 
090-871 53 32 

 
Caverion Sverige AB 

 
Mikael Zakrisson 
Mikael.x.zakrisson@caverion.se 
 

1:e Entreprenör El 
090-871 53 04 
070-7015304 
 

 
Corvara  

 
Sebastian Åkerblom 
sebastian.akerblom@corvara.se 
 

1:e Entreprenör Asbest 
072-584 75 12 

 
Swoosh 

 
Jan-Anders Svahn 
jananders.svahn@swooshsverige.se 
 

1:e Entreprenör Relining       
076-118 55 32 
090-18 80 80 
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Uppgifter om Projektnamn 

Adress till byggplatsen 
Besöksadress Postadress 

Se separat förteckning, VLL-byggnader  

Kommunikation med byggplatsen 
Namn Ansvarig från och med  

Richard Carlsson, Skanska Direkt 2014-04-01 
Telefon  

010-448 63 63  
I dennes frånvaro  

Sandra Stenman Sandman   
Telefon  

010-448 36 83  

Byggherre 
Namn Adress 

Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting 
NUS By 19 
Fastighet 
901 85 Umeå 

Kontaktperson 

Ulf Widmark 
Telefon 

090-785 22 58, 070-522 22 58 

Entreprenör 
BAS U   1:e entreprenör BAS U   2:e entreprenör 

Skanska Direkt AB, Box 93 
Maskingatan 7, 904 22 Umeå 

Quadro Entreprenad AB 
Lärlingsgatan 36, 904 22 Umeå 

BAS U   3:e entreprenör  

NCC Construction Sverige AB, Box 455 
Mariehemsvägen 6, 901 09 Umeå 

 

Målning:1:e Rör 1:e 

Arne Lundquist Produktion AB 
Länsmansvägen 1 
904 20 Umeå 

Bengt Johanssons Rör AB,  
Storgatan 7A, 903 20 Umeå 

Luft 1:e EL 1:e 

Caverion Sverige AB 
Box 3115, 903 03 Umeå 

Caverion Sverige AB 
Box 3115, 903 03 Umeå 

Relining 1:e Golv 1:e 

Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB, 
Lärlingsgatan 18, 904 22 Umeå 

Concreto  
Depåvägen 10 
973 47 Luleå 
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AMP Ramavtal, BAS 2017 Umeå-området 

UPPGIFTER OM LANDSTINGETS FASTIGHETER OCH 
BESTÄLLARE  

 

Adresser till Landstingets fastigheter inom Umeå-området 
 

 Landstingshuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå 
 Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå 
 Ambulansstation, Ålidbacken 21, 907 37 Umeå 
 Tegs behandlingscenter, Boställsvägen 21, 904 33 Umeå 

Bjurholms vårdcentral, Storgatan 16, 916 31 Bjurholm 
Dragonens hälsocentral, Ridvägen 12, 903 25 Umeå 
Mariehems vårdcentral, Morkullev. 9, 906 51 Umeå 
Ålidhems vårdcentral, Tvistevägen 2, 907 36 Umeå 
Hörnefors Vårdcentral, Bruksgatan 4, 910 20 Hörnefors 
Ersboda Vårdcentral, Hälsogränd 3, 906 25 Umeå 
Maria Resurs, Mariehemsvägen 23E, Umeå 
Sävar Vårdcentral, Kungsvägen 4A. 918 21 Sävar 
Björkgården i Sävar, Kungsvägen 8A, 918 21 Sävar 
Vindelns folkhögskola, Folkhögskolevägen 14, 922 32 Vindeln 
Vindelns Hälsocentral, Storvägen 56, 922 31 Vindeln 
 
 
 

Landstingets förvaltare och projektledare  
tillika beställare av byggverksamhet inom Umeå-området 
 
Förvaltare  Tel  Mobil   
Kjell Burman  090-785 15 22 070-336 44 55 
Rickard Ågren    073-060 07 06 
Magnus Brännström   076-125 22 71 
   
Projektledare:  Tel  Mobil  
Gunilla Reinklou  090-785 22 76 070-775 22 76 
Patrik Harnerud    072-558 33 59 
Lukas Bergner  090-785 22 11 072-515 22 11 
Annika Harr  090-785 22 04 072-710 22 04 
Malin Viklands  090-785 33 56 070-674 52 34 

              Ilir Ramadani    073-086 59 22 
              Tobias Mårtensson   070-286 97 04
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AMP Ramavtal, BAS 2017 Umeå-området 

ARBETSMILJÖORGANISATION 

Ansvariga på arbetsplatsen 

BAS U för arbetarskydd 
 
SKANSKA Direkt  (1:e entreprenör) 
 
Namn Ansvarig från och med  

Richard Carlsson 2014-04-01 
Telefon  

010-448 63 63  
I dennes frånvaro  

Sandra Stenman Sandman   
Telefon  

010-448 36 83  
 
 
QUADRO ENTREPRENAD (2:e entreprenör) 
 
Namn Ansvarig från och med  

Lars-Erik Kollberg  
Telefon  

070-691 36 80  
I dennes frånvaro  

Emma Berggren  
Telefon  

070-399 05 81  
 
 
NCC (3:e entreprenör) 
 
Namn Ansvarig från och med  

Mikael Lindmark  
Telefon  

070-550 74 02  
I dennes frånvaro  

Erik Johansson  
Telefon  

072-711 07 58  
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Ansvarig för samordning av brandskydd 
Namn Ansvarig från och med  

Skanska Direkt AB, Wolf Fischer 2016-04-22 
Telefon Aktuell för denna arbetsplats, markera med kryss 

010-449 31 77  
Namn Ansvarig från och med  

Quadro Entreprenad Lars-Erik Kollberg  
Telefon Aktuell för denna arbetsplats, markera med kryss 

070-691 36 820   
Namn Ansvarig från och med  

NCC Mikael Lindmark  
Telefon Aktuell för denna arbetsplats, markera med kryss 

070- 550 74 02  

  

Skyddsombud  

Huvudskyddsombud 
Västerbotten läns landsting 
Namn Företag Telefon 

Jonas Andersson Vision 070-6224330 
Rita Andersson Kommunal 090-785 16 94 

Övriga skyddsombud 
Namn Företag Telefon 

Ulf Gustavsson Skanska Direkt 010-448 07 94 
Namn Företag Telefon 

Peder Nordström Quadro Entreprenad 070-872 83 94 
Namn Företag Telefon 

Eilert Emilsson NCC 070-274 911 30 
Namn Företag Telefon 

Olle Nordell Lundquist Måleri 076-126 22 70 
Namn Företag Telefon 

Björn Mattas (Unionen) Caverion Sverige AB Klimat 070-585 28 31 
Namn Företag Telefon 

Thomas Karlsson Caverion Sverige AB  El 070-315 12 79 
Namn Företag Telefon 

Anton Kryg Swoosh 076-143 63 73 
Namn Företag Telefon 

Erik Petterson Corvara 070-661 14 73 
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Övriga kontaktpersoner 

Kontaktpersoner hos entreprenörer 
 
Namn Företag Telefon 

Mikael Johansson Lundquist måleri 090-12 51 00 
Namn Företag Telefon 
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AMP Ramavtal, BAS 2017 Umeå-området 

Generella regler för verksamheten på arbetsplatsen 
 
Dessa regler ska gälla för all personal som utför arbeten inom VLL´s fastigheter i Umeåområdet. 
Det åligger arbetsledning/ledande montörer hos respektive entreprenör att informera varje 
medarbetare om dessa regler. 
 

Allmänna ordnings- och skyddsregler 
 
 
Förebyggande arbete för risker i arbetet 
Risker för ohälsa och olycksfall ska förebyggas genom regelbundna analyser av samtliga 
arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Analysen ska omfatta riskinventering, minimikrav på 
personlig skyddsutrustning samt behov av avgränsning och/eller skyltning. Identifierade risker 
ska åtgärdas och denna arbetsmiljöplan uppdateras för att förebygga framtida risk.  
Därefter vidtas åtgärder i form av arbetsberedning samt behov av ytterligare avgränsning 
och/eller skyltning, speciellt utifrån identifierade riskområdena samt arbeten med särskild risk 
(enligt AFS 1999:3 och Ändringarna i byggnads- och anläggningsföreskrifterna AFS 2008:16). 
Riskinventeringar, arbetsberedningar och säkerhetsdatablad är viktig information för 
att Du ska känna till riskerna i Ditt arbete och vilka åtgärder som behöver vidtas innan arbetet 
påbörjas. Entreprenörer ska alltid lämna uppgifter om risker (riskinventering) och åtgärdsförslag 
till den samordningsansvarige entreprenören. 
 
Fråga och ta hjälp om du är osäker ! 
Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast 
underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 
 
Information och kompetens 
Alla ramavtalsentreprenörer som uppehåller sig på arbetsplatsen ska genomgå, innan arbetet 
påbörjas, en introduktion innehållande minst arbetsmiljöarbetets organisation, reglerna på 
arbetsplatsen och aktuella risker. Efter genomförd introduktion kvitterar deltagaren att man tagit 
del, förstått och accepterat dessa. Alla som uppehåller sig på arbetsplatsen medverkar på möten 
samt i skydds- och miljöronder i den omfattning som den samordningsansvarige kräver. 
 
Vid entrén/infarter till arbetsplatser ska finnas det anslag som beskriver arbetsplatsens 
säkerhetsregler. Skulle extra krav på skyddsutrustning krävas inom delar av arbetsplatsen anslås 
detta vid avgränsningen för det aktuella arbetsområdet. 
 
Återkommande säkerhetsinformation genomförs löpande till alla som uppehåller sig på 
arbetsplatsen. 
 
De som erfordrar extra behörighet för att utföra sitt arbete, exempelvis kranförare, 
ställningsbyggare, elektriker med flera, ska styrka sin behörighet genom att visa skriftlig 
dokumentation för arbetsledningen eller den samordningsansvarige. 
 
Alla på arbetsplatsen skall bära företagskortskort väl synligt. 
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Ordning och reda på arbetsplatsen 
God ordning och reda på arbetsplatsen - inklusive i personalutrymmen – förebygger olycksfall, 
skapar god framkomlighet och trivsel. 
I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas. 
 
Ta för vana att alltid städa efter dig ! 
 
Inom arbetsområdet får bilparkering endast ske på anvisad plats för att upprätthålla säkerheten på 
arbetsplatsen.  
Förbindelseleder, transport- och utrymningsvägar får aldrig blockeras. 
 
Personlig skyddsutrustning 
Personlig skyddsutrustning används för att ge betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, 
och tillhandahålls genom respektive arbetsgivares försorg. Användaren ansvarar för att 
utrustningen underhålls och förvaras så den bibehåller sin skyddseffekt och hygieniska standard. 
Krav på skyddsutrustning gäller för alla som vistas på arbetsplatsen. 
Om analys visar att det finns risk för ögonskador, bullerskador och skador på andningsorgan med 
mera ska åtgärder vidtas. Om det finns kvarstående risker används lämplig skyddsutrustning. 
 
Skyddsanordningar 
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta 
och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning 
omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. 
Observera 
Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att 
återställa den. 
Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och 
den samordningsansvarige (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML 8 §2) 
 
Bullrande verksamhet 
Alla som arbetar på arbetsplatsen har ett ansvar för att minska skadligt och störande buller i syfte 
att minska risk för hörselskador, inte uppfatta larm, signaler eller motsvarande. Åtgärder vidtas 
dels genom att använda maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt och dels 
genom att avskärma speciellt bullrande verksamhet. 
 
Ljudanläggningar (radio, hörselkåpor med radio, cd spelare eller motsvarande) får endast tas med 
och användas efter godkännande av arbetsledningen och den samordningsansvarige. 
 
Brandskydd 
Alla på arbetsplatsen ansvarar för att känna till utrymningsvägar och återsamlingsplats, att hålla 
dessa fria samt var tillräcklig och godkänd släckutrustning (brandsläckare etc) finns att tillgå. 
Gasflaskor ska - då de inte används - samlas på anvisad och varningsskyltad plats. 
 
Innan”heta arbeten” eller arbete med brandfarlig vara utförs ska alltid den brandskyddsansvarige 
kontaktas. Med heta arbeten menas främst svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning 
med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Heta 
arbeten får inte påbörjas utan den brandskyddsansvariges kontroll och tillstånd. 
Brandförsvarsföreningens anvisningar och checklista för heta arbeten ska uppfyllas. 
 
Halogenlampor samt rondell / vinkelslip får ej användas utan ansvarig arbetsledares tillstånd. 
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Besiktningspliktiga maskiner och anordningar 
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med 
vissa tidsintervall. Utrustning som saknar uppgift om godkänd besiktning får inte användas på 
arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för den samordningsansvarige innan något arbete 
får påbörjas. Där förarbevis krävs skall även detta uppvisas. 
 
Elsäkerhet 
Det är endast personal med elbehörighet som får göra ingrepp i en elanläggning. 
Elkablar skadas lätt varför de inte får ligga oskyddade där skaderisk föreligger. 
Upptäcks en skada på en elkabel / anläggning skall denna omgående bytas / åtgärdas. 
 
Materialupplag 
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.  
Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande! 
 
Avfallshantering 
Avfall från arbetsplatser källsorteras där material läggs på anvisad plats. Särskilt viktigt är att 
farligt avfall sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs. 
Exempel på farligt avfall är spillolja, asbest, kemikalierester, slam, smörjfett, oljeskadat material, 
batterier och lysrör. 
 
Kemiska produkter / Farliga ämnen 
För hälso- och miljöfarliga varor innehållande farliga ämnen som hanteras på arbetsplatser, skall 
det finnas en förteckning med tillhörande aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga för alla 
medarbetare. 
 
Entreprenörer ska lämna uppgifter om vilka kemiska produkter /farliga ämnen (inkl. 
säkerhetsdatablad) de hanterar till den samordningsansvarige. 
 
Du som använder kemiska produkter / farliga ämnen - hjälp till att bevaka att 
arbetsledningen ger dig information om riskerna samt vilka åtgärder som 
behöver vidtas, innan arbetet påbörjas. 
 
Vid arbete med vissa ämnen t ex asbest och härdplaster krävs lagstadgade hälsoundersökningar, 
medicinsk kontroll samt speciell utbildning. 
 
Bilparkering 
Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats. 
 
Alkohol och droger 
Alkohol och droger får inte finnas på arbetsplatsen. Påverkade personer ska omedelbart 
avlägsnas från arbetsplatsen. För att skapa en säker arbetsplats är det allas ansvar att anmäla 
misstankar om missbruk till arbetsledningen eller skyddsombudet. 
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Du vet väl att … 
• arbetsplatsspecifika regler kan upprättas på arbetsplatsen. 
 
• på arbetsplatsen finns anslag som informerar om arbetsmiljöorganisationen och 
    larmrutiner. 
 
• skydds- och miljöronder genomförs regelbundet. Protokoll anslås på arbetsplatsen 
 
• du måste själv medverka till att få en säker och trivsam arbetsplats. 
 
• du skall rapportera tillbud. 
 
• du skall omedelbart anmäla arbetsolycksfall och arbetssjukdomar till arbetsledningen eller  
    annan överordnad. 
 

Under-/sidoentreprenör 
Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler. 
Entreprenör ska tillhandahålla sina anställda skyddsutrustningar. 
Varje entreprenör svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles. 
Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med 
samordningsansvarige. 
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Risköversikt 
Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma Nej Ja 

1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.  X 
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.   
3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.  X 
4. Arbete som kan medföra exponering för strålning.   
5. Arbete i närheten av högspänningsledning.  X 
6. Arbete med risk för drunkning.    
7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.   
8. Undervattensarbete med dykarutrustning.   
9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.    
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.    
11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga 

formbyggnadselement ingår.   X 
12. Arbete på plats eller område med passerande fordons- & trucktrafik.   X 
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen  X 
14. Arbeten i gas och ånganläggning  X 
15. Arbeten med risker för vårdpersonal och patienter  X 
16. Övriga riskfaktorer  X 
17. Arbeten vid avdelningar på sjukhuset med speciella förutsättningar och risker  X 
 
Punkterna i tabellen ovan som inte har något kryss i Nej rep Ja kolumnen kan i undantagsfall 
förekomma och ska då bedömas vid varje enskilt fall. Noteras i byggmötesprotokoll eller 
liknande vilken bedömning och eventuella åtgärder som vidtagits.  
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1. Åtgärder mot fallrisker 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Arbete på tak, ställning eller stege  
Åtgärder 
 

Integrering av skyddsanordningar 
Förbered infästningar för:  

• Ställningar  
• Skyddsräcken 
• Skyddsnät 
• Arbetsbrygga 
• Takarbeten  
• Personlig fallskyddsutrustning  
 

Förebygg risken för fall 
Risken för fall ska vara förebyggd. Om det behövs ska skyddsräcken, arbetsplattformar, 
arbetskorgar eller ställning användas. Sådana skyddsanordningar behövs i allmänhet när 
nivåskillnaden är två meter eller mer.  

Skyddsräcken ska vara hållfasta, tillräcklig höga , ha åtminstone överledare, en mellanledare 
och fotlist eller vara gjorda på annat sätt så att de ger minst lika bra skydd. 

Vid takarbete ska normalt skyddsräcke eller utrustning som ger motsvarande skydd 
användas. Räcke kan sitta på takfoten eller på en ställning som slutar strax nedanför takfoten. 

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska linan fästas i lämplig anordning på 
taket, t.ex. en fast skyddsanordning. Om detta inte går att ordna ska lämplig person utses som 
håller fast linan, lämpligen genom avhåll. Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är 
viktigt att kontrollera att fästena är pålitliga. Detta gäller också fasta skyddsanordningar. 

Vid arbete från stege; Kontrollera att stegen står stadigt mot underlaget. 

Vid spill av olja, glykol och andra vätskor på golv skall omedelbart sanering och rengöring 
vidtagas. 

Använd endast auktoriserad ställningsbyggare. 
Använd endast godkända/besiktigade saxlyftar o d. 
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3. Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Relining med Dakkimetoden, samt 
relining med flexibla foder. 

Frätskada, sensibilisering, framkallande av 
allergi 

Åtgärder 

  
Vid avloppsrenovering genom invändig beläggning av befintliga rör med Elasto-Coat enligt 
DaKKI-metoden används följande kemiska produkter 
 

● Elasto-Coat Komp A 
● Elasto-Coat Komp B 
● Vaskmedel Typ EX 

 
Produktblad för ovanstående produkter finns bilagda. 
 
 
Vid avloppsrenovering genom invändig beläggning av befintliga rör med Elasto-Coat enligt 
DaKKI-metoden ingår bland annat följande moment 
 

● Förvaring av kemiska produkter på arbetsplatsen 
De ovan listade kemiska produkterna ska lagras i avskilt, väl ventilerat, låsbart utrymme. 
 

● Blandning av Elasto-Coat komponenter 
Får endast utföras av personal med behörighet utfärdad av DaKKI. Direktkontakt med 
produkten ska förhindras. Möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Lämpliga 
skyddshandskar och skyddskläder ska användas. Vid risk för direktkontakt eller stänk i 
ögonen ska ögonskydd användas. Lämpligt andningsskydd kan behövas i små slutna 
oventilerade utrymmen. 
 

● Invändig beläggning av avloppsrör med Elasto-Coat. 
Får endast utföras av personal med behörighet utfärdad av DaKKI. Direktkontakt med 
produkten ska förhindras. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas. Vid risk för 
direktkontakt eller stänk i ögonen ska ögonskydd användas. 
 

● Hantering av avfall och spill 
Helt uthärdad produkt är icke farligt avfall. Icke farligt avfall lämnas till miljöstation enligt 
anvisningar i respektive kommun. 
Förpackningar som innehållit Elasto-Coat Komp B samlas i särskild behållare märkt ”Farligt 
avfall” med information om allergirisken. Hanteras som farligt avfall. 
Rengöringsmedel som innehåller Elast-Coat samlas i särskild behållare märkt ”Hälsofarligt 
avfall” med information om allergirisken. Hanteras som farligt avfall. 
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Vid avloppsrenovering genom infodring av befintliga rör med Sacpipemetoden 
 

● Brawoliner I, III och RR component A & B 
● Vinstick Lim 

 
Produktblad för ovanstående produkter finns bilagda. 
 
Vid avloppsrenovering genom invändig beläggning av befintliga rör med Brawoliner enligt 
Sacpipe-metoden ingår bland annat följande moment 
 

● Förvaring av kemiska produkter på arbetsplatsen 
De ovan listade kemiska produkterna ska lagras i avskilt, väl ventilerat, låsbart utrymme. 
 

● Blandning av Brawoliner komponenter 
Får endast utföras av personal med behörighet utfärdad av Swoosh. Direktkontakt med 
produkten ska förhindras. Möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Lämpliga 
skyddshandskar och skyddskläder ska användas. Vid risk för direktkontakt eller stänk i 
ögonen ska ögonskydd användas. Lämpligt andningsskydd kan behövas i små slutna 
oventilerade utrymmen. 
 

● Invändig infodring av avloppsrör med Brawolinerfoder. 
Får endast utföras av personal med behörighet utfärdad av Swoosh. Direktkontakt med 
produkten ska förhindras. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas. Vid risk för 
direktkontakt eller stänk i ögonen ska ögonskydd användas. 
 

● Hantering av avfall och spill 
Helt uthärdad produkt är icke farligt avfall. Icke farligt avfall lämnas till miljöstation enligt 
anvisningar i respektive kommun. 
Förpackningar som innehållit Brawo I, III, RR Komp B samlas i särskild behållare märkt 
”Farligt avfall” med information om allergirisken. Hanteras som farligt avfall. 
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5. Åtgärder vid arbeten med högspänningsrisker 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Arbete i närheten av högspänningsledning  
Åtgärder 
 

Säkerhet 
På spänningssatt anläggning skall personalen vara utbildad i Arbete med spänning. ELSÄK 
FS 1999:5 Avd C följs. 

 

Personsäkerhet vid arbeten i högspänningsanläggning: 
Att berörd personal informeras om arbetet sker i närhet av högspänning. 
Enbart högspänningsbehörig personal får utföra arbeten på högspänningsanläggningar. 
Personlig skyddsutrustning kan t.ex. vara ljusbågsprovade skyddskläder. 
Säkerställa att anläggningen är spänningslös för övrig verksamhet kan avspärrningar vara ett 
alternativ eller bryta strömmen vid arbeten när risk finns. 
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11. Åtgärder vid arbete med tunga element 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete/aktivitet Tänkbar skada 

Förflyttning av tunga element och större 
teknisk utrustning. 

 

Åtgärder 

 

Förundersökningar  
• Vid nedmontering  
• Beräkning av vikter och lyftpunkter  
• Nedmonteringsplan  

Konstruktiva överväganden och åtgärder 

Integrering av skyddsanordningar 
• För montering av nya element  
• Integrera infästningar för lyft och montage  

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete 

Transporter 
• Plats för elementens mottagning (krav och läge)  
• Plats för elementens lagring (krav och läge)  

Arbete - metoder och utrustning 
• Plats för uppställning av lyftanordning med avseende på rörelsebehov, markens 

bärighet och planhet  
• Kapacitet för lyftanordning  
• Kontrollerade/besiktade och godkända lyftanordningar 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder 
Hiss och lyfthjälpmedel används i största möjliga mån. 
Arbetet får påbörjas och utföras endast under ledning av kompetent person 
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12. Åtgärder vid passerande fordons/trucktrafik 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete / aktivitet Tänkbar skada 

Arbete på plats eller område med passerande 
fordons- och trucktrafik 

 

Åtgärder 

 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder 
• Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikhinder  
• Trafiken dirigeras med trafiksignaler  
• Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd  
• Trafikmärken  

Tillstånd 
• Ansökan om trafikomläggning hos Vägverket  
• Ansökan om hastighetsbegränsning hos Vägverket 

Trucktrafik 
I kulvertplan förekommer omfattande trucktrafik för materialtransport och 
patienttransport. Risk finns för personskador vid påkörning. Vid arbeten i kulvertplan ska 
detta uppmärksammas och lämpliga åtgärder vidtas genom avspärrning eller liknande 
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13. Åtgärder vid rivningsarbeten 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete / aktivitet Tänkbar skada 

Rivning av byggnadsdelar och installationer 
m.m. 

 

Åtgärder 

 

Förundersökningar  
• Undersökning av ingående material (kemiska och radioaktiva ämnen)  
• Undersökning av förekomst av biologiska ämnen  
• Kontakt med smittskyddsansvarig  

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete 

Transporter 
• Lagring av hälsofarliga material  

Arbete - metoder och utrustning 
• Särskild rivningsmetod  

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder 
• Rivningsplan, rivningsordning, skydds- och stabiliseringsåtgärder 
• Beräkning av vikt och lyftpunkter för tunga element  
• Skyddsutrustning  
• Inkapsling och/eller ventilation  
• Personlig skyddsutrustning  
• Kapacitet för lyftanordning  
• Arbeten som endast får utföras av särskild (godkänd eller kompetent) personal 
 

• Vid misstanke om asbestförekomst ska Landstingets bifogade rutinbeskrivning följas. 
”Byggprojekt, rutin vid misstanke om asbest” dat 2012-12-21. 
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Västerbottens läns landsting 

Byggprojekt - rutin vid misstanke om Asbest  
 
rev.2012-12-21 
 

Rutin Ansvarig Åtgärd Anmärkning 
1 Genomgång av befintlig 
asbestinventering för 
aktuell byggnad 

 

Förvaltare VL Fastighet  G:\Allmän 
service\Fastighet\5 
Byggprojektledning 
(GR)\11 Asbestinventering 

2 Första riskbedömning av 
arbetsområdet 

 

Förvaltare / 
Byggprojektledare 

Utifrån fastighetens ålder 
och när lokalen senast var 
ombyggd. 

Förekomst av golvplattor 
och kakelytor kontrolleras 
framförallt 

3 Beställning av 
asbestinventering med 
provtagningar 

Byggprojektledare Skriftlig beställning till 
ramavtalsentreprenör 
”asbest” 

 

BAS-U utses hos 
saneringsfirma alternativt 
hos annan anlitad 
entreprenör med 
samordningsansvar 

4 Bedömning av svar på 
provtagningar 

Byggprojektledare i 
samråd med inventerande 
entreprenör 

  

5 Beslut om åtgärd 

 

Byggprojektledare    

6 Beställning av sanering Byggprojektledare Skriftlig beställning till 
ramavtalsentreprenör 
”asbest” 

 

BAS-U utses hos 
saneringsfirma alternativt 
hos annan anlitad 
entreprenör med 
samordningsansvar 

7 Besiktning av sanerad 
yta 

Anlitad sanerings-
entreprenör tillsammans 
med samordningsansvarig 
entreprenör 

Besiktning protokollförs, 
gemensam påskrift om 
godkänd sanering. 

Byggprojektledaren deltar i 
besiktning 

8 Klartecken att påbörja 
byggprojekt 

 

Byggprojektledare i 
samråd med samordnings-
ansvarig entreprenör. 

  

9. Misstanke om upptäckt 
av asbestförekomst efter 
påbörjat byggprojekt 

Berörd hantverkare / 
entreprenör i samråd med 
BAS-U. 

 

Byggprojektledare 

 

Saneringsentreprenör i 
samråd med samordnings-
ansvarig entreprenör 

Byggprojektledare och 
samordningsansvarig 
entreprenör 

Avspärrning av aktuellt 
utrymme 

Anmälan till närmaste 
arbetsledare och BAS-U. 

Beslut om kompletterande 
provtagning. Beslut om 
kompletterande sanering 

Besiktning av 
kompletterande sanering 
protokoll signeras 
gemensamt 

Klartecken för fortsatt 
arbete 
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14. Åtgärder vid arbete i gas- eller ånganläggning 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

   
Arbete / aktivitet Tänkbar skada 

Arbeten i gas- och ånganläggning  
Åtgärder 

 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder vid arbeten i lokaler för 
mottagning, vård och behandling skall vidtagas. 
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15. Åtgärder mot risker för vårdpersonal och patienter 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

 NUS  
Arbete / aktivitet Tänkbar skada 

Arbeten med risker för vårdpersonal och 
patienter 

 

Åtgärder 

 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder vid arbeten i lokaler för 
mottagning, vård och behandling 

Förundersökningar  
 

• Ansvarig på avdelningen kontaktas innan arbetena påbörjas för att informera om det 
arbete som ska göras så att ev. risker för personal och patienter kan identifieras och 
nödvändiga åtgärder vidtas. 

 
 

• Iakttaga god hygien. 
• Är man smittbärare och riskerar smitta personal och patienter får man inte delta vid 

arbeten i ovan angivna lokaler. 
• Arbetsområdet och dess transportvägar ska hållas väl städade för att förebygga halk- 

och snubbelolyckor, risker att trampa på vassa spikar, skruv e dyl.  
• Det ska eftersträvas att i första hand bygga in arbetsområdet för att minska risk för 

dammspridning och ofrivillig/otillåtet beträdande av arbetsområdet. 
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16. Åtgärder mot övriga riskfaktorer 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

 NUS  
Arbete / aktivitet Tänkbar skada 

Allmän ordning på arbetsplatsen m.m.   
Åtgärder 

 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder 
• Om belysning förefaller dålig skall denna kompletteras. 
• Se till att montörer har certifikat för Heta Arbeten. 
• Gastuber som ej används, förvaras i låst utrymme med varningsskyltar. 
• Att utrymningsvägar är kända av all personal. 
• Arbetsplatsen skall vara städad för att undvika halk- och snubbelolyckor. 
• Allvarliga olyckor kan hända om uppställda eller staplade byggprodukter kommer i 

rörelse. Om det finns sådana risker ska byggprodukterna stabiliseras. 
• Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot väder och vind m.m. som kan 

inverka menligt på deras hälsa och säkerhet. Det kan gälla hård blåst, stark värme 
eller kyla, kraftigt eller underkylt regn eller kraftigt snöfall. Lämplig åtgärd: 
intäckning av arbetsplatsen med godtagbart väderskydd. 

• Område där det finns risk för fallande föremål ska spärras av och markeras på något 
sätt. Om sådant område måste beträdas så ska skyddstak, täckta gångar eller liknande 
anordnas. 
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17. Åtgärder vid arbete på speciella avdelningar 
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör) 

 NUS  
Arbete / aktivitet Tänkbar skada 

Arbeten vid avdelningar på sjukhuset med 
speciella förutsättningar och risker 

 

Åtgärder 

 

Vid arbeten på följande avdelningar, verksamhetsområden eller anläggningar skall denna 
arbetsmiljöplan kompletteras med för varje specifikt projekt särskilda arbetsmiljöregler. 
 
Verksamhet: 

• Psykiatriska avdelningar 
• Infektionskliniken 
• Hematologen 
• Laboratoriemiljö 
• Röntgen och nukleärmedicin 
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