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Trafikverket som byggherre

”Engagerad beställare ger hållbar Byggarbetsmiljö”
- Byggherrens arbetsmiljöansvar
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Byggherrens ansvar enligt arbetsmiljölagen (AML)

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska:

• under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter 
beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

• utse sig själv eller någon annan (fysisk eller juridisk person) till 
byggarbetsmiljösamordnare. 

1. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P). 

2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (Bas-U).

• följa upp att samordnarna sköter sina åtaganden enligt lagen.

(AML 3 kap 6 §)

Byggherren befrias inte från ansvar för de uppgifter som Bas-P 
och Bas-U ska utföra



Ändamålsenliga arbetssätt och processer

https://p.sp.trafikverket.se/sites/workprocess/home/sidor/process.aspx


PLANLÄGGNINGSPROCESSEN

VÄG-/JÄRNVÄGSPLAN

En Bas-P/Bas-U ligger steget före…

▪ Och ansvaret sträcker sig till överlämning drift/underhåll.

BRISTER-/ BEHOVSANALYS

LÅNGSIKTIGA PLANER

(INRIKTNINGSBESLUT – NATIONELL PLAN – LÄNSTRANSPORTPLAN

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE

SYSTEMHANDLING

BYGGHANDLING

PRODUKTION

ÖVERLÄMNING

DRIFT/UNDERHÅLL

NYINVESTERING/ RE-INVESTERING
AVVECKLING/ RIVNING

Bas-U

Byggherre/

Bas-P

SAMRÅDSHANDLING



Kravställande – Exempel från AF-delen

Exempel från AF

• Person som leder arbetet som Bas-P/-U ska styrka följande: 

1. Bas-P/-U utbildning som är max fem(5) år gammal eller repetitionsutbilding från 
anbudsdag.

2. CV med minst X års erfarenhet som Bas-P/-U.

3. CV med erfarenhet av minst X stycken //järnvägsprojekt//vägprojekt//.

4. //?//



▪ Uppdragsbeskrivningen beskriver omfattning av uppdraget och tydliggör vad som är viktigt för detta projekt.

▪ TRV ställer numera krav på att leverantören ska upprätta ett PM Arbetsmiljö.

Exempel - Uppdragsbeskrivning PM Arbetsmiljö



Kompetens: Uppfylla krav för Certifiering för den som utses till Bas P och
utför byggarbetsmiljöarbetet. (Vi har ju detta krav för KA).

För att kunna organisera det fungerande TEAM som behövs för projektena.

Bas P/Byggarbetsmiljöansvarig skulle vara med i tidigt skede av projekten. 
(Inte då vi är i SH skede eller senare).

Tydlighet I ansvarsfördelningen. (Byggherre/Bas P/PL).

Byggarbetsmiljöansvar och befogenhet



Kravställa arbetsmiljöförutsättningar

• Krav på projekteringsdetaljerings grad i tidigt skedet. 

• Skapa kalkylförutsättning för Byggarbetsmiljöarbetet redan vid FFU. (ställer 
dessa krav tydligt i FFU)

• Ska vi börja att lagstifta: 

(En viss procent av kalkylerna måste visa kalkylerade kostnader för 
byggarbetsmiljöarbete).



Segregation och MTO

• Jämställdhets- och etnicitetskrav ska hållas på projektena när vi uppfyller krav 
och kompetens. 

• Människa 

(vi kan faktist ta felaktiga beslut fast vi har utbildning, många års erfarenhet och 
så har vi ju alltid gjort förut)

• Teknik 

(kan vi välja bättre alternativ/ändra på saker i produktion)

• Organisation 

(TEAM och AM)



Ögonöppnare...

1986 Mordet på statsminister Olof Palme
1986 Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl
1988 Bussolycka i Norge med ungdomar från Kista
1990 Brand på fartyget Scandinavian Star
1994 Fartyget Estonias förlisning
1997 Giftskandalen vid Hallandsåsen
1998 Fallet Kevin i Arvika, där ett barn misstänktes ha 

dödats av andra barn
1998 Diskoteksbranden i Göteborg
1998 Snöoväder i Gävle
2003 Mordet på utrikesminister Anna Lindh
2004 Tsunamivåg i Sydostasien
2005 Svår storm i Sydsverige
2014 Skogsbranden i Västmanland
2017 Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm
2020 Covid19 

• Vad krävs det för att man ska agera? 

• Ju fler som tänker, ju fler ser och 
riskerna kan tas upp och bearbetas



BAS-P

BAS-U
Byggbarhet

Rivningsbarhet

BrukandebarhetArbetsmiljöplan BAS-P
Arbetsmiljöplan BAS-U

Arbetsberedning

SkyddsronderKunskapsåterföring

Riskbearbetning 



Den obrutna kedjan 

• Från beställare till yrkesarbetare 

• Men också tillbaka • Arbetsmiljöplan

• Arbetsplatsdispositionsplan  

• Tidplan

• Arbetsberedning 
• Där YA är medverkande   

• Skyddsrond 

• Observations-, Tillbuds och Olycksrapportering 



Jobba 
förebyggande! 



Planera, Agera, Bereda, Dokumentera! 

Järntriangeln 

Omfattning 

Pengar Tid 

• Plan 

• Komma överens om vad som ska göras

• Bestämma hur det ska göras

• Arbeta in risker i tidplan och ta över arbetsmiljöplan 

från beställare och bearbeta den med era risker

• Do 

• Ta fram arbetsberedningar där kvalitetskontroll 

säkerställs och att överenskomna mål nås samt att 

lagar och standarder följs.

• Se till att allt dokumenteras och att överenskomna 

verktyg, rutiner, metoder och resurser används rätt

• Check

• Skyddsronder, egenkontroller  

• Act

• Dokumentera, kunskapsåterföring 

• Olycks-, Tillbuds- och Observationsrapportering

• Kunskap tillbaka till alla parter!!! 

Arbetsmiljön har man för att man ska 
kunna arbeta säkert! Och minska 
negativ stress! 



Tidplanerisk 

Spontning 

Ledningar 

Schaktning 

Risk: 1, 2, 11, 12, 13   

Beredning 

Beredning 

Beredning 

Risk: 1, 2, 11, 12   

Väg

Beredning 

Risk: 3, 11, 12   

Risk: 3, 11, 12, 13   



Planering Produktion
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Efterarbete 

Planering Produktion 

• Planering 

• Arbetsmiljöplan

• Riskinventering

• Tidplan med risker

• Arbetsberedning

• Produktion

• Arbetar med riskerna

• Skyddsrond

• Olycka

• Aj!, Oj! och kanske...

• Vad är vad?

• Efterarbete 

• 5-Varför 

• MTO-Analys 

• Kunskapsåterföring!!!

• En lärande organisation



5. Ordning och reda i alla led

6. Tydliga lagar och regler, samt uppföljning och 

sanktioner vid lag- och regelbrott

7. Avtal i alla led innehåller krav på, och 

uppföljning av de sex föregående spelreglerna

1. Säker arbetsmiljö

2. Schyssta arbetsvillkor

3. Rätt kompetens för jobbet

4. Respekt och likabehandling

Arbetsmiljölag (1977:1160)

AFS 1999:3 Med flera… 

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetstidslagen (1982:673)

Lagen om anställningsskydd (1982:80)

AFS 2015:4 (OSA)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

AFS 1999:3 

AFS 2015:4 (OSA)

Ex: AFS 2013:4 (ställningar) AFS 2006:06 (lyftanordningar) 

AFS 2006:4 (arbetsutrustning) AFS 2006:7 (personlyft med kran)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

AFS 2015:4 (OSA)

Diskrimineringslagen (2008:567)

Sund Konkurrens sju 

spelregler 

”Rätt från mig”.


