
 
ARBETSMILJÖPLAN WESTRA SERVICE 

Servicearbete 1 (3) 
RISKÖVERSIKT SAMT ARBETE ÖVER 2 M 

 
 
Detta är en generell arbetsmiljöplan vilken används vid alla servicearbeten t.ex. fasadtvätt 
och fönsterputs vid arbetshöjder över 2 meter. Planen tydliggör regler för arbete från 
mobila arbetsplattformar och maskindrivna hissar och rulltrappor. Företagets samtliga 
fönsterputsare har av arbetsledningen fått en genomgång av nedan angivna risker.  
 
Risköversikt 
Typ Riskbeskrivning och 

konsekvenser 
Riskreducerande åtgärder 

1 Risk för fall och fallande föremål 
Arbete från bockar Instabila och olämpligt 

utformade bockar kan förorsaka 
fal , vilket kan leda till allt från 
lättare blodutgjutningar 
,vrickningar, benbrott, 
skallskador till livslång 
invaliditet och dödsfall. 

Noggrann kontroll före användning. Vid minsta 
tveksamhet om bocken är säker skall den inte användas i 
avvaktan på utlåtande och eventuell åtgärd av 
arbetsledare. 

Tillämpa: 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall. 

AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete  
(tom ändr. AFS 2000:24). 

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar.  

Arbete från stegar Instabila, felplacerade, ej 
säkrade eller skadade stegar kan 
förorsaka fall. 

Noggrann kontroll före användning. Vid minsta 
tveksamhet om stegen är säker skall den inte användas i 
avvaktan på utlåtande från arbetsledare. 

Tillämpa: 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall. 

AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete 
(tom ändr. AFS 2000:24). 

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. 

Arbete i trappor Ovarsamhet och olämpligt 
utformade, instabila, felaktigt 
byggda och monterade fasta 
ställningar, trappbockar och 
fallskyddsanordningar kan 
förorsaka fall.  

Använd trappbockar som är justerbara på alla bockben 
samt utnyttja alla infästningsanordningar som finns. 

 

Tillämpa: 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall. 

Arbete från 
rullställningar 

Instabila, felaktigt byggda och 
monterade rullställningar kan 
förorsaka fall. 

Noggrann kontroll före användning. Vid minsta 
tveksamhet om ställningen inte är säker skall den inte 
användas i avvaktan på utlåtande från arbetsledare. 

Tillämpa: 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall. 

AFS 1994:12 Ställningar (tom ändr. AFS 2004:4). 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
(tom ändr. AFS 2000:24).  
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RISKÖVERSIKT SAMT ARBETE ÖVER 2 M 

 
 
Arbete från fasta 
ställningar, korgar 
och traverser. 

Instabila, felaktigt byggda och 
monterade 
ställningar/korgar/traverser kan 
förorsaka fall. 

Noggrann kontroll före användning. Vid minsta 
tveksamhet om ställningen/korg/travers inte är säker skall 
den inte användas i avvaktan på utlåtande från 
arbetsledare.  

Tillämpa: 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall. 

AFS 2004:4 Ställningar (tom ändr. AFS 2004:4. 

AFS 1999:3 Byggnads –och anläggningsarbete 
(tom ändr. AFS 2004:24).  

Arbete från personlyft 
(skylift) 

Felaktigt handhavande och – 
eller bristande underhåll kan 
förorsaka fall. 

 

Personlyft hyrs alltid av välrenommerade företag. 
Arbetsledare kontrollerar alltid att alla tillstånd finns. 
Arbetsledare skall också kontrollera att den som kör 
personlyft skall ha genomgått särskild utbildning och vara 
kvalificerad för att köra lyften. Vid risk för påkörning ska 
område runt lift spärrasav på lämpligt sätt och  fallskydd 
såsom säkerhetssele ALLTID användas. Spärra av område 
under lift vid risk för tapp av tex verktyg. 

Tillämpa: 

AFS 1983:5 Personlyft med kranar  
(tom ändr. AFS 1994:40). 

AFS 1999:3 Byggnads –och anläggningsarbete 
(tom ändr. AFS 2004:24).  

Arbete från 
maskindriven hiss 
eller rulltrappa. 

Rulltrappa kan orsaka fall om 
används på icke avsett vis tex 
gående mot färdriktningen eller 
arbete i rullande trappa. 
 
Fall och Klämrisk samt risk för 
elchock vid arbete på och 
omkring Hiss och hisschakt 

 

Vid arbeten i och omkring rulltrappa där risk för 
fallskada eller klämrisk ska rulltrappa alltid vara 
avstängd.Vid stopp och start efter utfört arbete försäkra 
dig om att trappan är tom och inga personer befinner sig i 
rulltrappa. Vid behov använd vakt för att hindra gående 
att beträda rulltrappa vid start eller stopp. 
 

För arbeten i hisschakt måste alltid auktoriserad 
hissmontör närvara. Boverkets regler gällande 
motordrivna anordningar i byggnadsverk skall tillämpas. 
Objektspecifik riskanalys skall göras för arbete på och 
under hiss i hisschakt. 

 
Tillämpa: 
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall. 

BFS nummer: BFS 2011:12 

Arbete på tak Vid allt arbete på tak finns risk 
för fall. 

Använd: dubbla säkerhetsanordningar, till exempel livlina 
och takskydd. 

Tillämpa: 

AFS 1999.3 Byggnads –och anläggningsarbete 
(tom ändr. AFS 2004:24). 

Arbete med större 
trasiga rutor 

Risk för nedfallande glas, 
skärskador 

Använd hjälm, handskar, handledsskydd och skyddsskor. 
Heltäckande klädsel skall bäras. 

Tillämpa: 

AFS 1996:7 Personlig skyddsutrustning 
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2 Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa 
och säkerhet eller som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av medicinsk 
kontroll. 
Rengöring med 
kemikalier 

Frätskador på ögon och hud kan 
leda till blindhet och/eller 
bestående hudbesvär.  

Skydda ögon och andningsvägar, ordna god ventilation. 

Tillämpa: 

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker. 

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning. 

Arbete med 
isocyanater 

tex. fogskum 

Isocyanater verkar 
sensibiliserande, dvs. ger en 
bestående överkänslighet. 
Irriterar luftvägar och kan leda 
till (livslång) allergi. 

Noggranna skyddsföreskrifter. De som utför arbetet skall 
vara utbildade, läkarundersökta samt kvalificerade för 
arbetet. 

Tillämpa: 

AFS 1996:4 Härdplaster (tom ändr. AFS 2000:28).  

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning. 

Arbete med 
lösningsmedel 

Förgiftning, hjärnskador, eksem, 
allergi 

Användning av lösningsmedelsburna produkter används i 
undantagsfall 

Tillämpa: 

AFS 2000:3 Hygieniska gränsvärden. 

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker. 

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning. 

Arbete med blyhaltigt 
material 

Bly kan tas upp både via huden 
och luftvägarna. Förhöjda 
blyvärden i blodet ger trötthet 
och försämrat allmäntillstånd. 

Tillämpa: 

AFS 1992:17 Bly (tom ändr. AFS 2000:14). 

3 Tunga lyft och besvärliga arbetsställningar 
Arbete med för 
kroppen påfrestande 
arbetsmoment 

Förslitningsskador, olyckor Använd bär- och lyfthjälpmedel där så är möjligt 

Tillämpa: 

AFS 1998:1 Arbetsställningar 
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