CHECKLISTA FÖR VVS, isoleringsarbete
– Arbetsplatsen

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN

SÅ HÄR GÖR DU

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 isoleringsarbete.

Steg 1: Chefen/arbetsledaren går igenom checklistan och ställer
frågorna.

Checklistan är uppdelad i åtta kategorier:

• Kryssa Nej om risken behöver analyseras.

• Arbetsplanering – planering och organisation av arbetet.

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.

• För montören på plats – tillstånd, kontroll av stegar m m.
• Arbetsplatsen – vad som är viktigt när man är ute på en
arbetsplats.

• Kryssa Ja om allt är som det ska.

• Arbetsmetoder – lim och bearbetning av skålar m m.
• Fungerande rutiner – företagets rutiner.
• Isoleringsmontörernas kunskaper – kunskap om rutiner
hur man arbetar säkert vid isolering.
• Utrustning för säker och bra arbetsmiljö – utrustning och
skyddsutrustning.
• Lim och andra kemiska produkter – lim och säkerhetsdatablad.
ARBETSPLATSENS UPPGIFTER

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.

Checklistan ifylld av:

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.
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.

Plats:
Datum:

ARBETSPLATSEN
14. Är arbetsplatsen iordningställd innan
arbetet påbörjas, så att man kommer åt
och inte snubblar på material och skräp?

15. Om det finns behov av att flytta på
föremål för att komma åt, finns de lyftoch transporthjälpmedel som behövs?

Ja

Nej

Risk			
Låg Medel/
				förhöjd

Hög

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
16. Har onödiga kablar och annat som
kan vara strömförande tagits bort från
arbetsområdet?

17. Om besvärliga arbetsställningar inte
kan undvikas, begränsas arbetstiden t ex
genom att växla om med andra arbetsuppgifter som att hämta material? Viktigt
att inte arbeta långa stunder i besvärliga
arbetsställningar.

18. Om rör eller annat på arbetsstället är
hett:
a. Om det behövs och är möjligt, är det
som är hett täckt?

b. Används skyddsutrustning för att
minska risken för brännskador?

c. Om det behövs, finns extra ventilation
för att det inte ska bli alltför varmt?

d. Finns tillgång till vatten, t ex vattenflaska fäst i karbinhake?

19. Om det finns risk för att någon
kommer att arbeta ovanför arbetsområdet (risk att tappa ner föremål) följs de
rutiner som gäller inom företaget (t ex
att inte utföra arbetet om någon arbetar
över)?

20. Om ensamarbete förekommer, följs
de rutiner som gäller för ensamarbete?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd

Kommentar

21. Är utrustning där det finns risk att bli
påkörd eller klämmas fast, t ex traverser,
kranar eller portar, låst?

22. Om det finns risk att maskiner börjar
röra sig, är strömmen bruten eller maskinen låst?

23. Finns vassa plåtar eller utstickande
skruvar etc som man kan skära sig på
och som behöver täckas över eller bockas
till?

24. När alla säkerhetsåtgärder som är
möjliga har vidtagits, är det klart om det
återstår några risker som är svåra att åtgärda och som kräver extra försiktighet?

25. Förekommer verksamhet i samma
eller angränsande lokaler som:
a. Sprider damm och luftföroreningar, så
att arbetsutrymmet behöver skärmas av
och ventileras innan arbetet påbörjas och
under tiden det pågår?

b. Bullrar, så att hörselskydd behöver
användas eller andra åtgärder vidtas?

26. Städas material och annat undan när
arbetet är avslutat?
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