
Genomförande

Förutsättningar

Allmänt arbetsplats
Redskap och verktyg – Den tillfälliga fabriken

90

Denna bildserie skall ses 
som en indikation för 
många aktiviteters behov 
av en flyttbar verkstad – 
arbetsbänkar och arbetsyta

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr 
Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Se upp för dolda risker! § 60
Ytor som man går på ska ha betryggande bärighet 
så att man inte kan trampa igenom. 

Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras 
av och utmärkas ut om det inte är uppenbart onödigt. 
Om man ändå måste arbeta på en yta med dålig 
bärighet krävs särskilda skyddsåtgärder.

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.
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Personsäkerhet —

Skydd mot väder och vind § 64
Beroende på årstid, byggets karaktär och 
belägenhet kan ibland en intäckning av 
arbetsplatsen med väderskydd vara en bra 
lösning.
Det är viktigt att skyddet är tillräckligt 
kraftigt dimensionerat och förankrat
mot de snö- och vindlaster 
det kan utsättas för.

Även långvarig eller
intensiv exponering 
för solljus kan vara farlig. 
Tänk också på risken 
för blixtnedslag.
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Behovet av en tillfällig fabrik syns genom alla varianter som finns på byggarbetsplatserna.
Behovet finns av att :
1. Ha alla grejor med sig, verktyg, infästningselement, belysning och radio. 
2. Slippa ha allt på golvet. Det är ej ergonomiskt att behöva böja sig för allting.
3. En säckkärra för lyft och transport av dörrblad, skåp osv.
4. Belysning stor del av året.
5. Minska stölder av verktyg

Köksmontören
En köksmontörs utrustning med 
eluttag, belysning, ritningsbänk mm.
Numera finns ett behov av att
ladda batterier.

Tillfällig fabrik
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Sockel- och listmontören
Det krävs avlastningsstöd på ömse 
sidor om sågen plus en sug för spånet. 
Denna personen ser dessutom till
att spillet hamnar direkt i en säck.
Föredömligt!

Mindre bra…

Tillfällig fabrik
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Elmontör, fönstermontör m fl

Tillfällig fabrik
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Säckkärran behövs alltid
Kompletteras med hängare och radio?                                      Denna på en säckkärra ?

Tillfällig fabrik
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COMBI-kärran
Låsbara lådor, utfällbart arbetsbord och belysning i ett.

Och en modell mindre…

Tillfällig fabrik

http://www.ByggAi.se

	Allmänt arbetsplats
	Förutsättningar 1(2)
	Förutsättningar 2(2)
	Genomförande 1(5) 
	Genomförande 2(5) 
	Genomförande 3(5) 
	Genomförande 4(5) 
	Genomförande 5(5) 

	www: 
	ByggAi: 
	se: 


	Kommentera: 
	Forra: 
	Nasta: 
	Start: 


