
Underhållsinspektion  
av markbyggnadsarbetsplats

PROTOKOLL Nr

Datum:

Arbetsplats:

Inspektionsobjekt I skick Brister
Ansvars-
person

Åtgärds-
datum

1. Personalutrymmen

2. Arbetsvägar och 
 trafikarrangemang

3. Arbetsplatsbelysning

4. Hälsofarliga ämnen

5. Buller och vibrationer

6. Lager för farliga ämnen

7. Svetsutrustning och 
 svetsarbeten

8. Första hjälpen-beredskap

9. Brandskydd

10. Mindre maskiner (slipmaskiner, 
bultpistoler)

11. Manuella verktyg

12. Mobilkranar 

13. Övriga lyftanordningar

14. Lyftredskap 

15. Grävmaskiner och grävare

16. Pålningsmaskiner 

17. Övriga schaktmaskiner

Inspektionsobjekt I skick Brister
Ansvars-
person

Åtgärds-
datum

18. Maskiner och utrustning på 
brytningsarbetsplatsen

19. Elektrisk utrusning på 
 arbetsplatsen

20. Ställningar, arbetsbockar

21. Arbetsplattformar 

22. Gångleder 

23. Trappor/stegar

24. Schakt

25. Brytnings- och sprängnings-
arbeten

26. Betongarbeten

27. Elementarbeten

28. Lager och lagerområden

29. Underentreprenadarbeten

30. Personlig skyddsutrustning

31.

32.

33.

34.

En noggrannare specificering av de objekt som ska åtgärdas

Objekt nr Förklaring

 Fortsätter på separat bilaga

UNDERSKRIFTER 
(och namnförtydligande)

Arbetsgivarens representant Arbetstagarnas representant

 (förteckning över inspektionsobjekt på baksidan)



FÖRTECKNING ÖVER OBJEKT FÖR UNDERHÅLLSINSPEKTION PÅ MARKBYGGNADSARBETSPLATS

 1. Personalutrymmen 
•	 inkvarteringslokaler
•	måltidslokaler
•	omklädningsrum och förvaringsutrymmen
•	 tvätt- och torkrum
•	wc- och sanitära utrymmen
•	 lokalernas placering på arbetsplatsen

 2. Arbetsvägar och trafikarrangemang
•	gång- och cykeltrafik samt tung trafik
•	 trafikmärken, körhastighet
•	belysning
•	 risker vid backning med fordon
•	plogning/sandning
•	mötesplatser på smal väg

 3. Arbetsplatsbelysning
•	allmän belysning
•	arbetsbelysning
•	belysningens placering
•	 lampornas skick och renhet
•	bländning, belysningsskillnader
•	kablarnas placering

 4. Hälsofarliga ämnen
•	damm, gaser, ångor, lösningsmedel
•	 luftväxling, ventilation
•	 säkerhetsdatablad
•	 lagring av ämnen

 5. Buller och vibrationer
•	val och placering av maskiner
•	bekämpningsmetoder
•	personlig skyddsutrustning
•	varningsskyltar

 6. Lager för farliga ämnen
•	brännbara material
•	brännbara vätskor, gasol (flytgas)
•	 lager och förvaringsplatser för explosiva varor
•	 lagrens placering
•	varnings- och anvisningsskyltar

 7. Svetsutrustning och svetsarbeten
•	el- och gasutrustning
•	 jordningar
•	 transport och lagring av gasflaskor
•	 slangar, kopplingar, mätare
•	bakslagsventiler, eldskydd
•	asbesthandske
•	personlig skyddsutrustning

 8. Första hjälpen-beredskap
•	 första hjälpen-utrustning
•	meddelande- och informationsskyltar
•	nödnummer
•	 livräddningsutrustning (livbojar, båt)

 9. Brandskydd
•	utrustning för inledande släckning
•	utrymningsvägar
•	nödnummer

 10. Mindre maskiner 
•	 slipmaskiner
•	 slipskivans skick och lämplighet
•	 stödflänsar, sliputrustning
•	 skydd för slipskivan
•	dammavskiljning
•	personlig skyddsutrustning
•	brandfara, varningsskyltar
•	bultpistoler
•	underhåll, årsgranskningar
•	bruksanvisningar, användare
•	 laddningar, provsprängningar
•	huvud-, ögon- och hörselskydd
•	varningstavlor
•	övriga mindre maskiner

•	borrmaskiner, kompressorer
•	betongblandare, vibratorplattor
•	 stålbockningsmaskiner

 11. Manuella verktyg
•	hammare, släggor, pikmejslar
•	knivar, yxor, sågar
•	 saxar, tänger, mejslar

 12. Mobilkranar
•	 förarens behörighet
•	 ibruktagandekontroll har gjorts: protokoll
•	markens bärighet
•	 stödben, markplattor
•	maskinens lyftkapacitet, begränsningar
•	 lyftredskap
•	 lastpackarnas behörighet
•	personlyft (se SRB 1099/1995)

 13. Övriga lyftanordningar
•	 taljor, vinschar
•	personliftar
•	 lastkranar, truckar
•	 lyftkapacitet, lämplighet
•	 ibruktagandekontroll har gjorts

 14. Lyftredskap
•	 stållinor, kättinglängor
•	 lyftremmar, lyftsaxar, lyftgripar
•	 lyftkrokar, schacklar, replås
•	 lyftkärl, lyftlådor
•	 lastmarkeringar, lasttabeller
•	 förvaring, lagring
•	 ibruktagandekontroll har gjorts

 15. Grävmaskiner och grävare
•	maskinernas skick
•	 skyddsavstånd
•	användning vid lyftarbeten (lyftkrok, lyftkapacitet 

jämfört med belastningstabell, säkerhetsbestäm-
melser, lyftredskap)

 16. Pålningsmaskiner 
•	maskinernas skick
•	markens bärighet

 17. Övriga schaktmaskiner
•	maskinernas skick

 18. Maskiner och utrustning på 
 brytningsarbetsplatsen
skicket hos följande maskiner och utrustning 
kontrolleras

•	borr- och tryckluftsutrustning
•	 laddnings- och tändningsutrustning
•	 slipmaskin
•	 saxbord
•	oregistrerade fordon
•	 transportutrustning för sprängsten
•	utrustning för sprutbetongering och skrotning
•	 lastmaskiner
•	 tillverkningsplats och utrustning för AN-olja

 19. Elektrisk utrusning på arbetsplatsen
•	 skyddsavstånd
•	huvudcentralens placering, kablar
•	 skyddsklasser
•	kablarnas skick, avvattningsutrustning

 20. Ställningar, arbetsbockar
•	underlag
•	normenlig/specialkalkyler
•	belastning
•	gångleder, skyddsräcken
•	kontroller, ställningskort, protokoll

 21. Arbetsplattformar
•	 räcken, skyddsnät
•	 skydd vid öppningar

•	avspärrningar
•	 säkerhetssele jämte linor

 22. Gångleder
•	 skyddsavstånd, fallande och vältande föremål
•	 skyddstak, skyddsväggar
•	halkningsrisker, sandning
•	märkningar, underhåll

 23. Trappor/stegar
•	 skick och lämplighet
•	underhåll, belysning

 24. Schakt
•	 stöd
•	 slänter (utsprång, block, stenar)
•	grävmassors läge
•	 skyddsräcken
•	gångleder
•	vägar
•	varningsblinkers
•	 trafikarrangemang

 25. Brytnings- och sprängningsarbeten
•	gångleder och utrymningsvägar
•	dammbekämpning
•	 lager och förråd för explosiva varor (se punkt 6. 

Lager för farliga ämnen)
•	 transport av explosiva varor 
•	övervakning av kvaliteten på andningsluften i 

underjordiska utrymmen
•	varning för explosioner
•	underjordiska utrymmen

– ventilation
– tak (skrotning, bultning, sprutbetongering)
– skydd för tunnelmynning
– arbetshygieniska mätningar (föroreningar i 

luften, strålning osv.)

 26. Betongarbeten
•	 formarbeten, armering, betongering
•	 lager för form-, stål- och trävaror
•	betongsilon
•	arbets- och skyddsställningar
•	betongeringsmetoder
•	gångleder, belysning
•	 formolja, uppvärmningsmetoder

 27. Elementarbeten
•	 lagring, lyft
•	 fallskydd
•	elementstöd, svetsningar

 28. Lager och lagerområden
•	materiallager
•	underentreprenörers lager
•	 lagerskjul

 29. Underentreprenadarbeten

 30. Personlig skyddsutrustning
•	 skyddshjälmar med hakrem
•	 synlig klädsel enligt standard (EN471 eller 

EN20471)
•	hörsel- och ögonskydd
•	andningsskydd
•	 säkerhetsstövlar
•	 säkerhetssele jämte linor, fästen
•	övriga skydd
•	 skyddens skick och underhåll
•	användning av skyddsutrustning

 31. Övriga objekt


