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Arbetsmiljöstandard #B- Riskbedömning av 
arbetsmoment 

Omfattning 
Riskhantering handlar om att inventera faror, bedöma risker, planera åtgärder, genomföra 

dessa samt följa upp, i syfte att förebygga olyckor och sjukdomar. Skyddsombud bör delta i 

riskbedömningar och arbetsberedningar. 

Denna standard handlar om detaljerad riskbedömning av specifika arbetsmoment, så kallad 

arbetsberedning.  

Arbetsberedning 

Beredning av arbeten utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ska - som miniminivå - ske av de 

arbetsuppgifter som innehåller någon av de 13 särskilda riskerna enligt föreskriften o 

Byggnads- och anläggningsarbete. 
 

I en arbetsberedning ska varje delmoment i en arbetsuppgift analyseras för att identifiera 

potentiella faror i arbetsmiljön, bästa åtgärd för att förebygga eller mildra dessa faror ska 

fastställas. Arbetsledningen ska ha god förmåga att genomföra arbetsberedning samt 

dokumentera resultatet.  
 

Beredningen av arbetet ska genomföras i god tid före arbetets utförande tillsammans med de 

som ska utföra arbetet (med god tid menas erforderlig tid som krävs för att klara av att 

genomföra åtgärderna). 

Personer som ska utföra arbetsmomentet och som ej deltog vid framtagande av beredningen 

skall introduceras i arbetsberedningen innan arbete får påbörjas, den dokumenterade 

arbetsberedningen ska finnas tillgänglig för alla på arbetsplatsen som berörs av arbetet. 
 

Under arbetets gång ska arbetsledningen stämma av att man följer den överenskomna 

beredningen och vid behov uppdatera den. Arbetsledningens ansvar är att sätta medarbetaren 

i arbete i en säker miljö. BAS-U ska säkerställa att riskbedömningar/arbetsberedningar utförs 

samt ta del av informationen och eventuellt påverka innehåll i de fall det aktuella arbetet 

påverkas av samordningsrisker etc.  
 

Prioriteringsordning av åtgärder 

Följande prioriteringsordning ska väljas avseende åtgärder i arbetsberedningar:  

1. Åtgärder som eliminerar faran.  

2. Utbyte till en mindre farlig produkt /metod. 

3. Tekniska åtgärder, (skyddsanordning, skyddsräcken etc) 

4. Utmärkning, varning och/eller administrativa åtgärder såsom instruktioner, 

utbildning etc 

5. Användning av personlig skyddsutrustning 
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