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Statistik kring arbetsskador och sjukdomar i Sverige och internationellt. Hur vanliga är skadorna
respektive sjukdomarna och varför uppkommer de? Varför är byggbranschen extra drabbad?
Arbetsmiljöverkets roll.
Arbetsmiljölagstiftningen generellt. Vilka författningar, direktiv och förordningar finns och hur är
de relaterade till varandra?
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Fokus på reglerna om BAS-P/BAS-U samt övrigt
om Byggnads- och anläggningsarbeten.
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). Översiktlig information om innehållet.
AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS-P/BAS-U och
byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det
byggda objektet och arbetsmiljöplan.
AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Genomgång av riskbedömning, krav på rutiner,
åtgärder vid olycksfall samt kunskapskrav.
AFS 1998:1 Belastningsergonomi. Fokus på olämpliga belastningar. Generell information om
orsaker till belastningsskador/-sjukdomar samt möjliga åtgärder för att minimera problemen.
AFS 2006:1 Asbest. Information om riskerna med materialet. Översiktlig information om krav
för asbesthantering/rivning. Ansvarsförhållanden vid misstankar om asbest i befintliga
konstruktioner.
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. Översiktlig information om de områden som regleras i
föreskriften. Särskilt fokus på BAS-Ps ansvar för att säkerställa det byggda objektets lämplighet som
arbetsplats.
AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. Information om typkontroll. Anvisningar om när det kan
vara acceptabelt att använda stege. Säker uppställning av stege.
AFS 1990:12 Ställningar. Krav på konstruktion av ställning. Översiktlig information om krav på
utbildning för ställningsbygge samt dokumentation. Information om vanliga säkerhetsbrister hos
ställningar.
AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker. Allmän information om farliga ämnen/produkter inom
byggbranschen. Genomgång av riskbedömning samt krav på planering för att undvika
skada/sjukdom och brand etc. Krav på förteckning och tillgång till säkerhetsdatablad samt
översiktligt om märkning.
AFS 2005:16 Buller. Förklaring av förekommande begrepp. Genomgång av krav på riskbedömning
och planering. Möjliga åtgärder för att undvika buller.
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Genomgång av riskbedömning,
krav på bl a CE-märkning, underhåll och lyft av gods respektive personer.
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Översiktligt
om vilka besiktningar som krävs och vad de omfattar. Genomgång av krav på dokumentation.
AFS 2008:3 Maskiner. Översiktligt föreskriftens omfattning samt om CE-märkning etc.
Byggherrens ansvar och förväntningar på entreprenörer m fl.
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