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AlltAllt arbete som kan innebarbete som kan innebäära ra 
fara skall riskbedfara skall riskbedöömasmas

SkriftligtSkriftligt
UndertecknatUndertecknat
DateratDaterat
KommuniceradKommunicerad

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

Tommy Persson

•Inget tidskrav finns på NÄR en analys skall vara gjord!
•Krav på koppling till tidigare analys finns dock
•Instruktioner, heta arbeten, anvisningar är resultat av analyser
•Hänsvisa, förtydliga, påpeka till befintliga instruktioner.
•Skapa tydliga roller med ansvaret fördelat

Hur gHur gööra? ra? 
NNäästan allt arbete kan innebstan allt arbete kan innebäära fara?ra fara?

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?
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•Genomgång av alla upptänkliga faror
•Speciella riskområden
•Speciella riskbeteenden
•Lokala ordningsregler, Kontaktkrav fastställs
•Datera den och signera den
•Kommunicera ut den till alla  ”FSS Massabruket”

GGöör en ordentlig riskanalys om r en ordentlig riskanalys om 
””Hur Hur äär det att arbeta pr det att arbeta påå massabruketmassabruket””

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

MOSS, MOSS, till alla entreprentill alla entreprenöörerrer

–– LeverantLeverantöör och bestr och bestäällarskyldigheterllarskyldigheter
–– MMiljiljöö, kemikalie hantering, kemikalie hantering
–– OOrdningsreglerrdningsregler
–– SSkyddkydd
–– SSääkerhetkerhet
–– Skydds och rSkydds och rääddningsinformationddningsinformation

–– EntrepassetEntrepasset

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

ÖÖvergripande informationvergripande information
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Din SDin Sääkerhet, kerhet, filmen som alla ska sefilmen som alla ska se

–– Olycksfall som skett i SkOlycksfall som skett i Skäärblackarblacka
–– TTäänka till, sunt fnka till, sunt föörnuft, omtankernuft, omtanke
–– Hur man anvHur man anväänder skyddsutrustningnder skyddsutrustning
–– ÖÖvergripande kontaktervergripande kontakter
–– Allt fAllt föör att skapa en sr att skapa en sääker arbetsplatsker arbetsplats

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

ÖÖvergripande informationvergripande information

FSS SkFSS Skäärblacka brukrblacka bruk
–– Beskrivning av riskhanteringssystemetBeskrivning av riskhanteringssystemet
–– TrafikreglerTrafikregler
–– ÖÖvergripande ordningsreglervergripande ordningsregler
–– ÖÖvergripande kontaktervergripande kontakter
–– ÖÖvergripande Svergripande Sääkerhetsinformationkerhetsinformation
–– ÖÖversiktskartaversiktskarta

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

ÖÖvergripande informationvergripande information
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FSS MassabruketFSS Massabruket
–– Beskriver ALLA faror och anvisningar      Beskriver ALLA faror och anvisningar      

ppåå omrområådet samt kontaktytorna.det samt kontaktytorna.
–– ÄÄr resultatet av en riskanalys               r resultatet av en riskanalys               

(skriftlig, daterad, undertecknad.)(skriftlig, daterad, undertecknad.)
–– SKALL kommuniceras till alla som        SKALL kommuniceras till alla som        

skall vara pskall vara påå omrområådet. det. 
EntreprenEntreprenöörer = Kontaktpersoner, Inkrer = Kontaktpersoner, Inkööpp
LeverantLeverantöörer = Kontaktpersonerrer = Kontaktpersoner
TransportTransportöörer = Inkrer = Inkööpp
UH = Egna UH linjeorganisationerUH = Egna UH linjeorganisationer
Drift = Driftens linjeorganisationDrift = Driftens linjeorganisation

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

Avdelningsvis informationAvdelningsvis information

FSS MassabruketFSS Massabruket
–– Koppling till analysenKoppling till analysen
–– KontaktkravKontaktkrav
–– SSäärskilda riskerrskilda risker
–– SkyddsutrustningSkyddsutrustning
–– SSåå hhäär gr göör vi!r vi!
–– Generella riskerGenerella risker
–– SlutsatsSlutsats

Riskbedömning i praktiken, vårt arbetssätt / fungerar det?

Avdelningsvis informationAvdelningsvis information
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AOAO´́n ger ytterligare sn ger ytterligare sääkerhetsinformationkerhetsinformation
–– Koppling till extra riskanalysKoppling till extra riskanalys
–– Ytterligare tillstYtterligare tillstååndnd

ArbetsordersystemetArbetsordersystemet

AOAO´́n innehn innehååller ller ääven fven föördjupad riskmallrdjupad riskmall

ArbetsordersystemetArbetsordersystemet
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AvdelningsansvarigAvdelningsansvarig
KontaktpersonKontaktperson EntreprenEntreprenöör  r  (enligt best(enligt bestäällning)llning)

KoordinatorKoordinator (person som arbetar med UH samordning)(person som arbetar med UH samordning)

GruppGrupp-- eller Serviceledareeller Serviceledare (UH)(UH)

VerkstVerkstäällare/Utfllare/Utföörare av arbetsorderrare av arbetsorder
SSääkerhetssamordnarekerhetssamordnare (St(Stöörre stopp)rre stopp)

Olika roller i riskhanteringenOlika roller i riskhanteringen

ÖÖvrigt vrigt 
arbetearbete

DriftDrift
LLööpande pande verksamhetverksamhet

ÖÖvrigtvrigt

Akut arbete 
uppstår 

(Plugg etc.)

Person avgör
om grundriskanalys räcker 

Bedömning enligt den 
kompletterande riskblanketten. 

Säkerhetsåtgärder 
kommuniceras

Arbete utföres 
enligt genomtänkt 

strategi.

Återställning och 
iordningställande för drift.

Erforderlig säkerställning 
görs enligt instruktioner 

och anvisningar. 

Extra riskbedömning
utföres enligt anvisning.

med annan kunnig person

NEJ

JA

Kontakt tages för
riskbedömning enligt

ASA metod eller dylikt

Riskminimering kan ej göras
okontrollerbar risk kvarstår

Riskbedömning gjord



7

RiskbedRiskbedöömning i praktiken, mning i praktiken, 
vvåårt arbetssrt arbetssäätt / fungerar det?tt / fungerar det?

Inget tidskrav finns på NÄR en analys skall vara gjord!
Krav på koppling till tidigare analys finns dock

Jo vi anser det!Jo vi anser det!
Vad anser ni?Vad anser ni?

Fiberlinjeträffen 2007-05-30
Tommy Persson


