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Skanska Sverige
Intern information

Med hjälp av detta dokument identifierar entreprenören projektspecifika arbetsmiljörisker. Det
dokumenteras tillsammans med upprättad Bekräftelse av avtal och blir då underlag för projektets
arbetsmiljöplan.
The contractor will identify project-specific occupational risks guided by the appendix. The
appendix is documented together with the endorsed agreement to serve as material for the
project’s work environment plan.
Arbetsmiljöverket www.av.se - Arbete som ska beaktas enligt AFS (Arbetsmiljöverkets
författningssamling)
Datum
Date:
Projekt
Project:
Leverantörsnamn organisationsnummer
Contractor organization number:
Kontaktperson leverantör
Contact person - Contractor

Datum:…………………….

Utförd av:…………………………………

Kommer arbetet att kunna medföra någon av
nedanstående risker?
Does the work involve any of the risks listed
below?
Fall från högre höjd än 2 meter?
A fall from 2 meters or higher?
Att begravas under jordmassor eller sjunka
ner i lös mark? Skanska Sveriges säkra
arbetsmetod ska beaktas.
Being buried under masses of dirt or sinking into
loose soil? The Skanska Sweden safe work

method will be observed.
Exponering för kemiska och biologiska
ämnen?
Exposure to chemical or biological substances?
Exponering för joniserande strålning?
Exposure to ionizing radiation?
Kontakt med högspänningsledning?
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Skanska Sveriges säkra arbetsmetod ska
beaktas.
Contact with high voltage electrical wiring?

The Skanska Sweden safe work method will
be observed.
Nära eller över vatten med risk för drunkning?
Being in proximity to or above masses of water,
involving the risk of drowning?
Arbete i brunnar eller tunnlar samt
anläggningsarbete under jord?
Working in wells or tunnels, or construction below
ground?
Arbete som utförs under vatten med
dykarutrustning?
Working under water with diving equipment?
Arbete som utförs i kassun under förhöjt
lufttryck?
Working in a caisson with elevated air pressure?
Arbete vid vilket sprängämnen används?
Working with explosives?
Lansering/lyft, montering och nedmontering
av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår?
Skanska Sveriges säkra arbetsmetod ska
beaktas.
Launching / lifting, mounting and dismounting
heavy building elements or form-work elements?

The Skanska Sweden safe work method will
be observed.
Passerande fordonstrafik?
Passing vehicle traffic?
Rivning av bärande konstruktioner eller
hälsofarliga material eller ämnen?
Demolition of supporting structures or hazardous
materials or substances?
Arbete som utförs på en plats där annan
verksamhet kommer att pågå samtidigt?
Working on a site where other activities occur
simultaneously?
Ensamarbete?
Skanska Sveriges säkra arbetsmetod ska
beaktas.
Solitary work?

The Skanska Sweden safe work method will
be observed.
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Användning av kran eller annan
besiktningspliktig maskin/utrustning?
Working with cranes or other machines /
equipment subject to mandatory inspections?
Arbete med hälsofarliga kemiska eller
biologiska ämnen eller ämnen som omfattas
av krav på medicinsk kontroll?
För vissa arbeten krävs Medicinska kontroller och
i vissa fall även bedömning för tjänstbarhetsintyg.
Arbetstagare från upphandlad leverantör som
utför sådant arbete skall ha genomgått den
obligatoriska kontrollen med godkänt resultat och
verifiera detta till vår arbetsledning innan arbete
får påbörjas.
Working with hazardous chemicals or biological
materials, or materials required to undergo
medical testing?

Some work requires mandatory medical
checks or health examinations and in some
cases employability assessments. The
employees of procured contractors
performing such work must undergo and be
approved in the mandatory checks and show
verification to the management before they
start the work.
Arbete i slutet utrymme?
Skanska Sveriges säkra arbetsmetod ska
beaktas.
Working in a confined space?

The Skanska Sweden safe work method will
be observed.
Transporter in på arbetsplatsen?
Transportation on the work site?
Lastning, lossning, godshantering?
Finns det risk för att gods som hanteras rasar,
faller eller kommer i oavsiktlig rörelse?
Skanska Sveriges säkra arbetsmetod ska följas.
Loading, unloading and Handling Goods?
Is there a risk that goods being handled will
collapse, fall or move unintentionally?
Specific Skanska health and safety requirements
“Loading, unloading and Handling Goods” must
be observed.
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Användning av temporära konstruktioner?
Skanska Sveriges säkra arbetsmetod ska
beaktas.
The use of temporary construction?

The Skanska Sweden safe work method will
be observed.
Utförs arbete som kräver dokumenterad
kompetens?
Nedanstående arbeten måste uppfylla svenska
utbildningskrav. I fall då kompetensens styrks
med utländsk behörighet ska den valideras enligt
svenska regler:

Will the Work require documented competency?

Following work mandates fulfillment of
Swedish education requirements. If the
competency is supported by foreign
qualifications, these must be validated in
accordance with Swedish rules:
• Heta arbeten / High temperature work
• Sanering av asbest / Asbestos sanitation
• Hantering av härdplaster / Handling of
thermoset
• För ställningsbyggnation / Working on
scaffoldings
• För schaktningsansvarig / Managing shafts
Utförs arbete som kräver dokumenterat
tillstånd från arbetsgivaren?
För användning av viss farlig arbetsutrustning ska
behörighet för framförande styrkas. Detta kan
exempelvis gälla användning av lyftanordningar,
lastmaskin, mobila arbetsplattformar, sågar etc. I
dessa fall skall arbetsgivaren utfärda ett tillstånd
för medarbetaren att använda den aktuella
utrustningen, vilket ska överlämnas av Skanska
Sveriges arbetsledning.
Will the work require documented permission
from the employer?

The use of certain dangerous work
equipment requires verified qualifications.
This may include using lifting appliances,
loaders, mobile work platforms, saws etc. In
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these cases, the employer must issue
permission for the employee regarding the
equipment in question, to be presented to
the Skanska Sweden management.
Kommer ni att använda underentreprenörer i
er tur?
Hur säkerställer ni att underentreprenörer tar del
av Skanskas krav och identifierade risker.
Will you be using sub-contractors?

How do you ensure that the sub-contractors
are informed of Skanska’s demands and the
identified risks?
Övriga projektspecifika risker som skall
beaktas.

Other project-specific risks to be observed.

Vsaa - Skapat 2014, Version 4, Publicerat 2021-06-23

5 (5)

