CHECKLISTA FÖR
VVS-INSTALLATIONSARBETE
– Del 2. Servicearbeten och servicebil

OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför
ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN
Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren
ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som
underlag och hjälpmedel vid planering av arbetet.
Checklistan är uppdelad i tre delar:
• Del 1. Allmän del – planering, maskiner och kontroller.
• Del 2. Servicearbeten och servicebil – tillstånd, kontroll av
stegar m m.

SÅ HÄR GÖR DU
Steg 1: Chefen/arbetsledaren går igenom checklistan och ställer
frågorna.
• Kryssa Ja om allt är som det ska.
• Kryssa Nej om risken behöver analyseras.
Steg 2: Chefen/arbetsledaren gör i samverkan med skyddsombudet
en enkel analys av risken. Vad kan t ex hända om personlig skyddsutrustning saknas? Om risken eller effekten är hög ska kontrollpunkten åtgärdas snarast.

• Del 3. ROT-arbeten – planering, maskiner, samordning.
ARBETSPLATSENS UPPGIFTER
Checklistan ifylld av:
Låg risk eller grönt. Risker som bedöms vara så låga att de inte kräver någon åtgärd, till exempel för att de kan medföra endast mycket
liten skada.
Medelhög risk eller gult. Risker som bedöms vara ganska allvarliga
och som kräver någon typ av åtgärd, inom rimlighetens gräns.
Det kan till exempel handla om risker vid användning av kemiska
produkter eller risk att snubbla och falla över saker som ligger och
skräpar på golvet.
Plats:

Hög risk eller rött. Risker som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall och som måste åtgärdas snarast, till exempel risk för att falla ner
från en hög höjd.

Datum:

Steg 3: Om risken är medel eller förhöjd ska en handlingsplan tas
fram. På www.prevent.se går det att ladda ner en mall för en handlingsplan.

FORDON OCH FÖRARMILJÖ

Förarplats
1. Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att montören kan sitta och köra
bekvämt?

Ja

Nej

Risk			
Låg Medel/
				förhöjd

Hög

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
2. Finns en stödyta för att kunna skriva
bekvämt?

3. Övrigt?

Lastutrymmet
4. Är lastutrymmet
a. tillräckligt stort för den utrustning/material som behövs för arbetet?

b. försett med värme och god ventilation
(för ev läckande gasflaskor)?

c. så utformat att det är lätt att ta in/ut
utrustning, material etc?

d. försett med tillräckligt antal hyllplan,
skåp, lådor, kabelrullställ etc?

e. försett med lastförskjutningsskydd vid
behov?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
5. Vid packning av utrustning/material,
stuvas och spänns all packning fast så att
den inte lossnar vid häftig inbromsning
eller krock?

6. Tar montören alltid med sig
a. en jordfelsbrytare för elmaskiner?

b. arbetsbelysning, exempelvis ett kompakt lysrör (ej halogenstrålkastare pga
bländning/brandrisk)?

c. en brandsläckare?

d. personlig skyddsutrustning?

e. en ögonduschflaska?

f. en förbandslåda?

7. Övrigt?
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Kommentar

Transport av gasflaskor

8. Används gaskärra för transport/lyft av
gasflaskor?

9. Sätts alltid en varningsskylt upp om
gasflaskor transporteras i servicebilen?

10. Finns godsdeklaration och avsändarintyg i servicebilen?

11. Kontrolleras det att gasflaskans
a. regulator inte är monterad under färd
(gäller ej Airtop och Nemo)?

b. avstängningsventil är stängd?

c. skyddsmutter och huv/kåpa är påsatta?

d. etiketter/transportkort sitter fast på
gasflaskan?

12. Transporteras gasflaskor ordentligt
fastspända i servicebilen?
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Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
13. Vet montören vad som ska göras vid
brand i samband med krock?

14. Anlitas transportföretag om många
flaskor behöver transporteras?

15. Övrigt?

Service och reparation av
servicebilen
16. Finns det rutiner för
a. daglig tillsyn av servicebilen?

b. underhåll av bilen?

c. städning/rengöring av bilen?

17. Övrigt?
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Kommentar

TRAFIKSÄKERHET

18. Har företaget en trafiksäkerhetspolicy
och känner montörerna till den?

19. Finns rapporteringsrutiner för inträffade tillbud i trafiken?

20. Informeras montörerna om de åtgärder som vidtagits efter deras tillbudsrapportering?

21. Används handsfree för att kunna
ringa/svara i mobil säkert och bekvämt?

22. Övrigt?

SERVICEARBETEN
23. Går det att samplanera arbetet med
isoleringsmontörerna så att samma ställningar och stegar kan användas också
vid isoleringsarbetet?

24. Vid tunga lyft av exempelvis badkar,
varmvattenberedare etc
a. är det två som hjälps åt?
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Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
b. används lämplig kärra istället för att
bära för hand?

25. Vid lyft av mycket tunga gods, anlitas
firma som arbetar med lyft av tunga
gods?

26. För in- eller uttransport av utrustning/
material, finns och används
a. lämplig transportkärra?

b. trappklättrare (helst eldrivna) vid
behov?

27. Är transportkärran som används
a. hel och i gott skick?

b. lätt att arbeta med?

c. väl utformad med bra lastplan, lämpliga hjul och handtag?

28. Innan montören börjar arbeta, täcks
alla öppningar i golv över eller skärmas
av pga fallrisk?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
29. Används bockverktyg som inte kräver mycket kraft vid användning?

30. Har montörer rutiner för rapportering om
a. hiss som inte fungerat eller saknats på
arbetsplatsen?

b. arbetsplatsen varit belamrad med
kablar, skräp etc?

c. verktyg/maskin som fungerat dåligt
eller slutat fungera?

d. svårigheter med uttransport av avfall
(porslin, radiatorer etc) från arbetsplatsen?

31. Vid risk för kontakt med avloppsvatten
a. finns tvättmöjlighet nära arbetsplatsen?

b. vårdas småsår omgående?

c. har man extra handskar/kläder för
ombyte om man fått avloppsvatten på
handskar/kläder?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd

Kommentar

32. Övrigt?
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