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Sammanfattning 
För att få plana golv att använda som golvyta eller lägga en annan golvyta på är olika 

avjämningsmassor en lösning. Med ett brett utbud av avjämningsmassor och svårigheter med 

att fördela avjämningsmassan jämt utöver en yta krävs en bred kunskap inom området. Vilka 

material, tillbehör och vilken typ av avjämningsmassa som används beror på vilken situation 

som är aktuell. Momentet för golvavjämning är ett fysiskt krävande arbete för kroppen, då det 

innefattar mycket tunga lyft och arbete i ställningar som inte är ergonomiska. 

 

Rekab Entreprenad AB har i skrivande stund inte all kunskap som behövs för att utföra och 

planera avjämningsarbete trots en bred kompetens inom företaget. Erfarenheter från tidigare 

utförda arbeten har inte dokumenterats och kunskapen har inte förts vidare. Att hyra in ett 

annat företag för att utföra momentet golvavjämning är något Rekab vill undvika eftersom det 

med rätt kunskap är mer ekonomiskt att utföra själv.  

 

Syftet med denna rapport är att underlätta för kommande personal på Rekab Entreprenad som 

skall genomföra momentet golvavjämning. Målet är att sammanställa en lättförståelig 

beskrivande manual om vad som är viktigt under arbetsberedning, arbetsmiljö, genomförande 

och erfarenhetsåterföring av momentet golvavjämning. 

 

Teorin visade att arbetsberedning, arbetsmiljö, produktion och erfarenhetsåterföring är alla 

fyra viktiga delar i en process. I arbetsberedningen sker all den planering som krävs inför 

produktion. När väl momentet kommer i produktion skall allt material, alla verktyg och 

personerna som behövs för att genomföra momentet finnas till hands. En väl genomförd 

arbetsberedning gör att produktionen får ett bra flöde och ger därför ett bättre resultat. Alla 

moment har arbetsmiljörisker som måste undvikas i den mån som går. Många risker går att 

undvika med hjälp av planering och noggrann riskundersökning där blandanat val av 

maskiner kan minska vibrationsrisken. Erfarenhetsåterföring sammankopplar hela projektet 

för att till nästa gång samma projekt eller delar i projekt skall förbättras, bli mer effektiv och 

därmed dra ner kostnaderna för projektet.  

 

En beskrivande manual för golvavjämning framtogs genom dialoger och diskussioner med 

Rekabs personal som varit involverade i arbetet. Information hur anställa tycker att dagsläget 

fungerar analyserades, det gav en fördjupning av vad de anställda tycker och tänker. För 

denna rapport ansågs det vara ett mer passande sätt att arbeta på än genom intervjuer eller 

enkätundersökningar då det ger snabbare svar och en mer öppen dialog kan hållas. När olika 

synvinklar på hur ett moment av golvavjämning genomförs sammanställdes resultatet av 

rapporten. I manualen presenteras alla de fyra olika delarna som beskrivits i teorin specifikt 

för momentet golvavjämning. Vad som är viktigt att tänka på, hur genomför man detta 

moment och vad som bör tas med i planerings samt erfarenhetsåterföring.  

 

Även om manualen följs noggrant och varje steg får den tid som krävs är resultatet 

varierande. Mycket handlar om övning och rutin av momentet. Byggtiden för ett helt projekt 

är lång och därför uppkommer momentet golvavjämning cirka en gång per år och svårigheter 

med att få övning och rutin i arbetet sker. Till skillnad från en firma som endast arbetar med 

golvavjämning och utför arbetet dagligen får mer övning och därför kan leverera ett bättre 

resultat.  
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Abstract 
To get a flat surface on the floor to either use it as the actual floor area or to put another floor 

finish on top of the surface, different grading masses is a solution. With a wide selection of 

grading masses and the difficulties to distribute the grading masses evenly across an area it 

demands a wide knowledge in the field. Which material, accessories and which type of 

grading mass which will be used depends on the current situation. The work stage for floor 

grading is physically demanding work for the body, because it involves heavy lifting and 

working in a position that is not ergonomic.  

Rekab Construction (Entreprenad) AB doesn’t have all the knowledge necessary to perform 

and plan floor grading-work even though there is a wide knowledge within the company. 

Experiences from previously performed work has not been documented for the knowledge to 

be passed on. To hire in another company to perform floor grading is something Rekab wants 

to avoid since it is economical to perform by yourself with the right knowledge. 

The purpose with this rapport is to make it easier for the future staff at Rekab Construction 

who will perform floor grading. The goal is to put together a comprehensible descriptive 

manual for a person without prior knowledge, know what is required and the important parts 

during job planning, work environment, execution and experience feedback for the work stage 

floor grading.  

The theory shows that the job planning, work environment, production and experience 

feedback are all important steps in a process. During the job planning stage, all the planning 

required for the production is done. When that stage comes during the production, all the 

material, tools and the people needed should be available. A well-made job planning creates a 

good flow in the production which leads to better results. Every part of the building process 

has safety risks which needs to be minimized. Most safety risks are avoidable with the help of 

planning and accurate risk study to be prepared for when they do appear. Other causes and 

problems such as noise, there is auxiliary tools like ear protection. Experience feedback 

connects the whole project to improve future similar projects, be more efficient and thus 

reduce the expenses for the project.  

A descriptive manual for floor grading was developed through dialogues and discussions with 

Rekab’s staff who are involved in the work. Information how the employees think about the 

current situation is and works are analyzed, which gives an insight into what the employees 

think. For this report, it was considered a more appropriate way of working than interviews or 

questionnaires as it provides faster answers and a more open dialogue can be held. When 

different viewpoints of how one element of screed performed, the results were compiled. The 

manual presents all the four different parts described in the theory specifically for the 

momentary floor grading. What is important to think about, how this element is carried 

through and what should be included in planning and experience feedback.  

Even though the manual is followed carefully, and every step gets the time it demands, the 

result is varied. Much is about practicing it and getting routine for floor grading. The 

construction period for a whole project is long therefor the momentary floor grading occurs 

once a year, which makes it hard to practice it and get a routine for it. Unlike a company that 

only works with floor grading and doing it daily which leads to getting more exercise and 

therefore can deliver a better result.    
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Förord 
Detta projekt är ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Arbetet görs som det avslutande 

momentet på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Projektet är 

utfört åt Rekab Entreprenad AB, ett privatföretag inom byggbranschen i Umeå. 

 

Tack till mina handledare hos beställaren, Mikael Sandberg, Robin Stenman, Hans Heierstam, 

som delat med sig av sin kunskap och varit väldigt engagerad i arbetet. Vill också tacka alla 

byggnadsarbetare på Rekabs arbetsplats Älgvägen som bidragit med sin tid och visat intresse 

för projektet. Ett tack riktas också till min handledare på universitetet, Jimmy Vesterberg. 

 

Umeå, maj 2017 

 

Sofia Persson  
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1 Inledning 
Inledningen berör bakgrunden till rapporten, syfte och mål, frågeställning, avgränsningar samt 

en kort företagsbeskrivning av Rekab Entreprenad AB. 

 

1.1 Bakgrund 
För att få plana golv att använda som golvyta eller lägga en annan golvyta på är olika 

avjämningsmaterial lösningen. Med ett brett utbud av avjämningsmassor och svårigheter med 

att planera inför avjämningsmomentet krävs en bred kunskap inom området. Vilka material, 

tillbehör och vilken typ av avjämningsmassa som används beror på vilken situation som är 

aktuell. Redan i planeringen av ett projekt måste kunskapen användas eftersom där tas viktiga 

delar upp som kommer att underlätta under produktionen gång senare i projektet. Momentet 

för golvavjämning är ett fysiskt krävande arbete för kroppen. Momentet innefattar mycket 

tunga lyft och arbete i ställningar som inte är ergonomiska och därför måste arbetsmiljöfrågor 

tas upp.  

 

Rekab Entreprenad AB har i skrivande stund inte all kunskap som behövs för att utföra och 

planera avjämningsarbete trots en bred kompetens inom företaget. Erfarenheter från tidigare 

utförda arbeten har inte dokumenterats och kunskapen har inte förts vidare. Olika personer har 

utfört arbetena eller vanligaste fall har ett utomstående företag anlitats för arbetet. Att hyra in 

ett annat företag för att utföra momentet golvavjämning är något Rekab vill undvika eftersom 

det med rätt kunskap är mer ekonomiskt att utföra själv. På grund av detta skall denna rapport 

finnas tillgänglig som underlag för fortsatt arbete med golvavjämning.  

 

1.2 Syfte och mål 
Detta projekts syfte är att underlätta för kommande personal på Rekab Entreprenad som skall 

genomföra momentet golvavjämning. Målet är att sammanställa ett resultat som för en person 

utan någon förkunskap veta vad som krävs och vad som är viktigt under arbetsberedning, 

arbetsmiljö, genomförande och erfarenhetsåterföring av momentet golvavjämning.   

 

1.3 Företaget 
Rekab Entreprenad AB grundades 1998 i Umeå från rötterna Rekab Bygg AB som startades 

1994. Rekab Bygg AB var en del utav den finska koncernen Lemminkäinen och fanns i stora 

delar utav Sverige. Rekab Entreprenad fortsatte att vara delägt av Lemminkäinen tills 

lågkonjunktur i Finland hände. Då gick en ledningsgrupp ihop och köpte ut Rekab den 1 

september 2015 i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall, övriga Sverige la ner sin verksamhet 

helt (Rekab Entreprenad AB, 2017).  

 

Idag är Rekab ett av Norrlands största privatägda företag. Under företagets verksamhet har 

broar byggts och markentreprenader har utförts medan idag är det nyproduktion och 

renovering av bostäder, skolor, sjukhus, industri- och affärslokaler som är det aktuella. Med 

huvudkontor i Umeå finns verksamheten i Umeå, Sundsvall och Örnsköldsvik där det 

framförallt är kommuner, statliga bolag, landsting samt fastighetsbolag som är kunder (Rekab 

Entreprenad AB, 2017). 
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1.4 Avgränsningar 
Golvavjämning används i många olika sammanhang och därför har projektet avgränsats till 

golvavjämning i badrum och i större ytor när plastmatta skall läggas. Det är företaget Rekab 

Entreprenads erfarenheter som används vid intagande av information eftersom arbetet utförs 

för deras intresse. Det sortiment som avjämningsmassorna har avgränsats till TM Progress 

utbud som varit leverantör av avjämningsmassor till Rekabs arbetsplats Älgvägen där 

projektet genomförts.  

 

1.5 Frågeställningar 
Varför behövs golv avjämnas? 

Vad är viktigt att tänka på under arbetsberedningen? 

Vad är problemen ur arbetsmiljösynpunkt med momentet golvavjämning? 

Vilka steg sker under genomförandet av golvavjämning i produktion? 

Varför bör en väl genomförd erfarenhetsåterföring vara gjord? 
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2 Teori 
Denna del omfattar grundläggande beskrivning av arbetsberedning, arbetsmiljö, 

golvavjämningsmassor och erfarenhetsåterföring. Att med den teorin som omfattas sedan i 

resultatet specificeras för momentet golvavjämning. 

 

2.1 Arbetsberedning 
Inför ett projekt krävs noggrant förarbete och planering. Det för att få ett säkert och effektivt 

arbete under hela processen. Med hjälp av arbetsberedning kan detta åstadkommas och målet 

att utveckla sin organisations kompentens ökar. Arbetsberedningen innehåller tre stycken 

delar; förbered, genomför och följ upp (Persson, Arbetsberedning, 2012). Med hjälp av dessa 

tre steg har en blankett för arbetsberedning tagits fram för att underlätta arbetsberedningen, se 

Bilaga 1 (Arbetsberedningsblankett, 2012). Det är viktigt att inte blanda ihop delen genomför 

i arbetsberedningen med genomförandet av momentet.  

 

Den första delen förbered innebär att förberedelser inför projektet samlas, detta utförs av 

arbetsberedningen. Alla tillgängliga underlag samlas för de moment som kommer att ske, 

bland annat arbetsinstruktionerna som är en stor del i arbetsberedningen. Den 

projektinformation som finns tillgänglig kan bland annat vara: 

• Dokument över det som ska produceras som ritningar eller AMA 

• Information från leverantörer och tillverkare på de material som skall komma till 

användning  

• Produktionsplaner så som tid-, leverans-, maskin-, projektplaner, kalkyler, APD-plan, 

kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplan, och riskanalyser för både tekniska risker och 

arbetsmiljörisker.  

För att göra en grundligare förberedelse bör egna bilder tas vid besök av plats. Att se till att 

mötesrum med behövande utrustning finns tillgängligt är också med i denna del av 

arbetsberedningen (Persson, Arbetsberedning, 2012). 

 

En riskanalys görs med hjälp av en tabell som fylls i, se mall tabell 1. I tabellen fylls de risker 

som noggrant tagits fram. Sedan bedöms riskerna med systematiska värden. Bedömning av 

sannolikhet är på en skala 1, 2, 3, 4, 5 där 1 är mycket osannolikt (<1ggr/10 år), 2 är 

osannolikt (1ggr/10år), 3 är låg sannolikhet (1ggr/3år), 4 är relativt sannolik (1ggr/år) och 5 är 

sannolikt (1ggr/mån). Bedömning av konsekvens är på skalan 1, 2, 3, 4, 5, 10 där 1 är en 

bagatell, 2 är mycket liten (1–2 dagar sjukskrivning), 3 är liten (3–7 dagar sjukskrivning), 4 är 

kännbar (8–29 dagar sjukskrivning), 5 är allvarlig (30–299 dagar sjukskrivning) och 10 är 

mycket allvarlig (>300 dagar sjukskrivning). Om riskvärdet överstiger 4 måste en åtgärd 

finnas (Persson, 2012).  

  
Tabell 1 Mall för riskanalys, där s=sannolikhet för att risken skall inträffa och k=konsekvensen för om risken inträffar 

(Persson, 2012). 

Risk S K Riskvärde=       

S x K 

Åtgärd 
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Genomför handlar om att samla alla medverkande parter som kommer vara delaktig under 

momentet, exempelvis lagbas, arbetsledare, entreprenadingenjör med mera. Sedan 

tillsammans gå igenom de dokument som samlats under den förberedande delen. Första steget 

är att definiera startläget och se vad som utförts tidigare. Vad har varit mindre bra och vad har 

varit bra med redan utförda metoder. Tillsammans får alla bidra med egna synpunkter ur sin 

synvinkel för att på bästa sätt lösa genomförandet. Steg två blir att göra en riskanalys, ta upp 

vilka risker som är aktuella och hur skall riskerna hanteras och åtgärdas om de sker. Följande 

steg handlar om att ta upp olika delar i momentet som skall utföras och vem skall utföra dessa 

delar. Är det någon utav delarna som kräver viss behörighet eller utbildning måste det också 

tas upp och med i beredningen. Materialfrågan är viktig i denna del om vilket material som 

behövs, hur mycket av materialet som behövs, hur materialet skall handskas på arbetsplatsen, 

vilka hjälpmaterial kommer att behövas, när materialet borde levereras om det är möjligt med 

leverans ”just-in-time”. Övriga steg som diskuteras under genomförandet är vilka maskiner 

och verktyg kommer behövas, vilka krav finns på den slutgiltiga produkten, hur restprodukter 

skall hanteras samt hur samordningen under momentet skall ske och hur information skall nå 

alla berörda (Persson, Arbetsberedning, 2012).   

 

När delen genomför är färdigt är den sista delen i arbetsberedningen kvar, följ upp. I denna del 

ska uppföljning ske när arbetsmomentet har pågått under en viss tid och vid avslut av 

moment, kontroller skall utföras efter bestämmelserna i genomförandet och analysera vad 

som har fungerat bra och dåligt. Detta ska dokumenteras noggrant för att vid framtida 

genomförande av samma moment skall denna information finnas redo (Persson, 

Arbetsberedning, 2012).   

 

2.1.1 Arbetsinstruktioner 
Beskrivningen av arbetsinstruktioner är hämtad från Mats Perssons rapport om 

arbetsberedning (Persson, Arbetsberedning, 2012). 

 

För ett arbetsmoment skall det alltid finnas arbetsinstruktioner som är en beskrivning över hur 

momentet skall genomföras. Instruktionerna är inte bara för den som skall genomföra arbetet 

utan även för bland annat kvalitetsansvariga, kvalitetsrevisor eller kunder som vill säkerställa 

att arbetet utförts på rätt sätt. Det är inte alltid det finns instruktioner, det kan vara så att det 

inte alls finns instruktioner eller kan det vara så att arbetssättet kan ha utvecklats snabbare än 

att instruktionerna har uppdaterats. Arbetsinstruktionerna ligger som underlag för 

arbetsberedningen och innehåller fyra steg för arbetsgången; förutsättningar, förarbeten, 

egenkontroll och genomförande. 

 

Förutsättningarna innehåller två delar, förklaringar och personsäkerhet. I förklaringarna står 

det vad man behöver veta om bland annat materialet som används vid momentet som om det 

innehåller något farligt, om det inte får utsättas för bland annat solljus eller liknande. Det står 

även om varför momentet måste utföras på ett visst sätt om det är fallet. Under personsäkerhet 

finns förklaringar om för underlättandet av upprättande av riskanalyser. Där finns det med 

olycksfall som ses som en risk vid utförande av momentet.   

 

Under förarbeten finns information angående vilka material och utrustning som behövs för att 

genomföra arbetsmomentet. Det finns också med information och synpunkter på hur 

leveranser rekommenderas tas emot, lossas, och lagras på bäst sätt. Det är viktigt att hantera 

materialen rätt för att inte göra sönder material och där av öka kostnaderna. Material som blir 

över vid utförandet av arbetsmomentet är det viktigt att ta hand om rätt. I denna del finns det 

också beskrivet hur materialet källsorteras och tas hand om vid restprodukter. 
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En egenkontroll utförs efter ett arbetsmoment utförs för att kontrollera för dig själv som 

arbetsledare att det utförts på korrekt sätt. Att detta dokumenteras är viktigt för kommande 

besiktningar och därför finns steget egenkontroll med för att enkelt fylla i blanketten som 

finns i detta avsnitt. 

 

Genomförandet innehåller genomförandet av arbetsmomentet. Där har utförandet av arbetet 

dokumenteras med bilder och text från tidigare arbeten för att få en tydligare beskrivning om 

hur arbetet genomförs. Detta kan användas som underlag för att göra arbetet lite bättre.   

 

2.2 Arbetsmiljö 
Byggbranschen är känt för att vara ett av de farligaste arbeten att utföra. Många olika faktorer 

påverkar säkerheten för byggarbetaren och det motsträvar arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och uppnå en god arbetsmiljö. Informationen 

kring arbetsmiljön är hämtad från Khajebahri´s rapport från 2011 (Khajebahri, 2011).  

 

2.2.1 Allmänt om arbetsmiljö 
Arbetsmiljö omfattar stora delar av en arbetsplats. Anledningen till att jobba med arbetsmiljön 

är att se till att alla anställda skall uppleva en god miljö på arbetsplatsen. Det är faktorer som 

arbetsuppgiften, arbetsplatsens utformning, relationer till kollegor, buller, ergonomi, klimat, 

risker med mera som påverkar en anställds upplevelse. Faktorerna påverkar både fysiskt och 

psykiskt och målet är att uppnå en god arbetsmiljö för alla. 

 

Att arbeta med arbetsmiljö är ett stort arbete. Det är många regler och lagar som skall 

anpassas för att ett säkert arbete skall vara möjligt att utföra. Men hjälp av arbetsmiljöverket 

har hela Sverige vara tvungen att fokusera mycket på att förbättra arbetsmiljön. Inspektioner 

av arbetsplatser sker regelbundet och oanmält av arbetsmiljöverket för att se till att dess regler 

och lagar följs. Om inte kraven uppfylls finns böter beroende på hur mycket om inte uppfylls 

och dessa böter kostar företaget mycket pengar.  

 

Enligt arbetsmiljöverket är det optimalt att arbeta i fem steg för förbättrad arbetsmiljö och nå 

dess regler och krav. Om följande fem steg följs kan målet om att inga olyckor skall ske på en 

arbetsplats uppfyllas (Arbetsmiljöverket, 2014).  

 

1. Undersök arbetsmiljön 

2. Bedöm riskerna 

3. Åtgärda riskerna 

4. Skriv en handlingsplan 

5. Kontrollerna om åtgärderna har fungerat. 

 

Det är upp till arbetsgivaren att tillsammans med sina arbetstagare att bedöma riskerna som 

finns på byggarbetsplatsen. Eftersom olika moment har olika riskfaktorer behövs därför varje 

arbetsuppgift och arbetsmiljö analyseras. Riskerna som är aktuella behöver åtgärdas, om 

fallrisk finns behövs fallskydd sättas upp och liknande. Om risken inte får att åtgärda helt kan 

det finnas hjälpmedel för att minska risken. Arbetsmiljöverket har tagit fram ett dokument för 

att underlätta arbetet med arbetsmiljö och dess risker, se bilaga 2. Allt som har med 

riskhantering och arbetsmiljö att göra dokumenteras i en arbetsmiljöplan (Arbetsmiljöverket, 

2017).  
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2.2.2 Arbetsmiljöplan 
En arbetsmiljöplan måste upprättas när ett byggnads- eller anläggningsarbete skall utföras 

som innehåller riskabla moment. De riskabla moment som kan uppkomma är både de 

psykiska och fysiska momenten under projektering och produktion. Arbetsmiljöplanen 

grundas på arbetsmiljöverkets föreskrifter på en säker arbetsplats. Det är viktigast att regler, 

beskrivningar och åtgärder för alla risker som kan förekomma på arbetsplatsen finns med. Om 

en olycka skulle inträffa som är så pass allvarlig att polis, åklagare eller arbetsmiljöverket 

kopplas in är det arbetsmiljöplanen som står till grund. Om olyckan inte finns medtagen kan 

företaget som är ansvarig för arbetsplatsen hållas ansvarig för olyckan (Arbetsmiljöplanen -

Det viktigaste du behöver veta, 2015). 

 

2.2.3 Ergonomi 
Inom arbetsmiljö finns det också många faktorer och moment som är upp till var och en att 

tillämpa. En viktig faktor som är ett stort problem inom byggnadsbranschen är att arbeta 

ergonomiskt. Branschen innehåller mycket tunga lyft, arbete ovanför huvudhöjd och mycket 

arbete på knä. Figur 1 visar på ställningar som är vanligt förekommande på en byggarbetsplats 

och vid fel utförande kan vara skadliga för kroppen. Dessa arbetsställningar är tröttande 

belastningar på kroppen. Utförs sysslorna för länge är det en hälsofara för kroppen och därför 

finns arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (Belastningsergonomi, 2011).  

 

 
Figur 1 Arbetsställningar som påverkar kroppen negativt vid fel utförande (Belastningsergonomi, 2011). 

 

2.3 Golvavjämningsmaterial 
Produkter och metoder som används vid att färdigställa en yta, antingen färdig för 

golvbeläggning eller som själv kan fungera som färdig golvyta, har golvavjämning som 

samlingsnamn. Produkter finns i olika sorter och med olika egenskaper men alla har en 

blandning av sand, bindemedel och tillsatsmedel i olika mängder. Golvavjämningsmaterial 

delas in i två grupper, normaltorkande eller självtorkande. Normaltorkande material torkar 

själv med hjälp av luften och luftomsättningen i rummet och torkar med en hastighet om cirka 

en centimeter per vecka. Självtorkande material har en inre kemisk torkning vilket ger en 

torktid som är betydligt lägre än får normaltorkade. Redan efter några timmar går ytan att röra 

sig på utan att förändra resultatet. Eftersom byggprojekt sällan har tid att vänta på 

normaltorkande avjämningsmaterial är det självtorkande material som används i högsta grad 

(Bjurvald, 2016). 
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Golvavjämningen bör uppfylla följande: 

• Att man får en planhet som är klar för golvbeläggning. 

• Att god vidhäftning råder till de flesta rengjorda och förekommande 

underlagen (betong, trägolv, lättbetong m.m.). 

• Att vald golvavjämningsmassa klarar den föreskrivna belastningen. 

• Att golvavjämning tål en fuktbelastning av 95 % relativ fuktighet (RF) 

initialt, samt 85 % i fortvarighetstillstånd.  

• Att golvavjämningsmassan ska tåla vatten och byggfukt. 

• Att golvavjämning kan kombineras till ljudgolv, värmegolv och flytande 

golvkonstruktioner. 

• Att golvavjämningsmassan inte missfärgar färdig beläggning. 

• Att golvavjämningsmassan avger låga emissioner utan att påverka 

golvmaterial eller inomhusmiljö. 

 

TM Progress är ett företag som bara fokuserar på golvavjämningsmassor.  Med över 40 års 

erfarenhet är företaget rikstäckande och ansvarar för både material och utförande om så 

önskas. Deras miljöengagemang har blivit omtalat för genom hela processen, från råvaror och 

tillverkning till administration, distribution och användning. Materialen är framtagna med ett 

miljötänk vilket har lett till att ha marknadens lägsta emissionsvärde (TM Progress, 2017a). 

Tre stycken relevanta materialval för projektets avgränsningar som TM progress erbjuder är 

följande:  

 

TM Express. Är en normaltorkande, självutjämnande och fiberförstärkt avjämningsmassa. 

Produkten är lågalkalisk och minskar risken för alkalisk nedbrytning (TM Progress, 2016b).  

 

TM Kombiflyt. Är en självtorkande, självutjämnande, fiberförstärkt och cementbaserad 

avjämningsmassa. TM Kombifly är en blandning av TM Express och TM Superflyt (TM 

Progress, 2016d).   

 

TM Superflyt. Är en självtorkande, självutjämnande och cementbaserad avjämningsmassa. 

Produkten är lågalkalisk, har extremt goda utflytningsegenskaper och hårdnar mycket snabb 

(TM Progress, 2016c).  

 

2.3.1 Primer 
Det finns en primer som fungerar till alla lägen, TM Primer. Det är en primer som är spädbar 

med vatten och avsedd som vidhäftningsprimer före användning av avjämningsmassa. För att 

avjämningsmassorna skall fastna i underlaget är det nödvändigt att använda sig utav en 

primer. Eftersom miljön är viktigt är primern helt fri från ammoniak och har en god 

alkalibeständighet. Primer används på de flesta typer av underlag så länge underlaget är helt 

rent och torrt (TM Progress, 2016a).  
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2.3.2 Hjälpande tillbehör 
För att få ett perfekt resultat behövs det en del tillbehör. (TM Progress, 2017e) har följade 

tillbehör för att underlätta golvavjämning.   

 

TM Nivåpinne, se figur 2. En självhäftande nivåpinne som är utav plast. Dessa pinnar har 

millimetermått för att hitta rätt höjd för avjämningsmassan. Pinnarna fästes på underlaget och 

skärs av i samma nivå som golvet skall vara. Dem hjälper sedan arbetaren att lägga ut massan 

i rätt nivå över hela rummet. Nivåpinnarna används både i stora och små rum.  

TM Avstängarlist, se figur 3. En list gjord i skumplast och är självhäftande kallas 

avstängarlist. Användningsområdet för avstängarlisten är för att antingen dela in stora 

golvytor i mindre ytor för att få bättre precision på golvavjämningen eller förhindra att 

avjämningsmassor rinner dit det inte är tänkt, till exempel golvbrunnar.  

 

TM Spackelspade, se figur 4. Spackelspadarna har två syften, både att applicera 

avjämningsmassorna men också för att inte luftbubblor ska bildas i massorna. 

Spackelspadarna finns både i handform och på kvastform beroende på storleken på ytan som 

skall avjämnas.   

 

Figur 2 TM Nivåpinne 

(TM Progress, 2017b). 

Figur 3 TM Avstängarlist 

(TM Progress, 2017c). 
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Figur 4 TM Spackelspade (TM Progress, 2017d). 

 

Omrörare, se figur 5. En omrörare används för att blanda material som lim, färg, puts, 

spackel med mera. Omrörare finns i olika storlekar beroende på vilken typ av massa som skall 

blandas, vissa massor är tyngre att blanda än ändra. Avjämningsmassor är tungt att blanda och 

därför krävs en maskin som har bra effekt.  

 

 
Figur 5 Omrörare (LE Maskin, 2017a). 

 

Flytspackelvagn. I denna vagn blandas avjämningsmassorna och kan sedan köras ut till 

korrekt plats där massan skall läggas. Vagnen har hjul och finns med automatisk körning för 

att inte kroppen skall ta skada av att dra den då massan blir väldigt tung.  

 

 
Figur 6 Flytspackelvagn (LE Maskin, 2017b). 
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2.4 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring har flera betydelser och kan användas i olika sammanhang. En 

definition kan förklaras med att utvinna, sammanställa, analysera, förmedla och återföra 

kunskap. Erfarenhetsåterföring individuellt sätt är enkel att utföra, att personligen utföra till 

exempel en uppgift eller ett projekt finns redan kunskapen om vad som utfördes, hur det 

utfördes, vad som fungerade bra och vad kan bli bättre till nästa gång i minnet. Att istället 

överföra sin kunskap till någon annan är svårare. Då måste engagemang, tid och resurser 

finnas till hands (Ling & Trygg, 2007). Några anledningar till att erfarenhetsåterföring inte 

alltid tillämpas som det rekommenderas är: 

 

• Engagemanget hos anställda och hos företagen är inte tillräckligt högt. Att i dagens 

byggbransch prioriteringen är att hela tiden påbörja nya projekt och arbeta framåt och 

inte sätta sig ner och gå igenom vad som redan gjorts.  

• Att inställningen hos företagen är att se hur erfarenheter från ett projekt kan hjälpa ett 

annat projekt.  

• Att tiden inte finns för att sätta sig ner och föra en noggrann erfarenhetsåterföring. Att 

personer som arbetat med ett projekt direkt behövs vid andra projekt och tid inte finns 

till att dokumentera erfarenheter.  

• Dokumentera erfarenheter på ett tydligt sätt för att andra skall ha nytta av dom är ett 

hinder i erfarenhetsåterföring.  

 

Även med dessa nackdelar är det fördelaktigt för företaget att göra en väl genomför 

erfarenhetsåterföring. Vad som sällan inte tas upp i diskussion är att det är större kostnader att 

inte genomföra en erfarenhetsåterföring än att göra det. Felkostnaderna och återupprepade fel 

som i sin tur kan bidra till ett sämre ryckte är dyrare än att lägga tid och resurser på att stanna 

upp och kolla vad projektet handlat om (Ling & Trygg, 2007).  

3 Genomförande 
Genomförandet beskriver tillvägagångssättet och hur informationen inhämtats under 

projektet. Informationens giltighet och tillförlitlighet är noga utvald för att undvika felaktiga 

källor. Arbetet började med en förstudie för att inhämta kunskap om Rekab Entreprenad, 

arbetsberedning, arbetsmiljö, avjämningsmassor och erfarenhetsåterföring för att få en grund 

att stå på för genomförandet av projektet. Förstudien har sammanställts i en teoridel. Detta 

utfördes på Rekabs arbetsplats Älgvägen och Umeå universitets lokaler och bibliotek.  

 

Teoridelen kompletteras med dialoger och diskussioner med Rekabs personal som är 

involverade i arbetet. Information hur anställa tycker att dagsläget är och fungerar analyseras, 

det ger en fördjupning av vad de anställda tycker och tänker. Genom fortlöpande dialoger och 

diskussioner kan på ett snabbt och smidigt sätt få svar på frågeställningarna och få konstruktiv 

respons på olika förslag och resultat. För denna rapport ansåg det vara ett mer passande sätt 

att arbeta på än genom intervjuer eller enkätundersökningar då det ger snabbare svar och en 

mer öppen dialog kan hållas. Att genomföra intervjuer eller enkätundersökningar kräver 

mycket förberedelser och ger en långsammare informationsinsamling. När olika synvinklar på 

hur ett moment av golvavjämning genomförs sammanställdes resultatet av rapporten.   
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4 Resultat 
I resultatdelen presenteras alla delar från teorin specificerat för momentet golvavjämning. 

Resultaten är en form av manual i av text för att både en tjänsteman och kollektivanställda 

skall ha möjlighet att använda sig utav informationen.  

 

4.1 Arbetsberedning 
Första steget i processen för avjämningsmassor är under projekteringen när beslutet skall tas 

vilken typ av avjämning som kommer att vara aktuellt under produktionen. Detta skede 

behöver ta med olika aspekter så som pris, komfort, kvalitet med mera. Beroende på projekt, 

är det kvaliteten eller priset som är den största avgörande faktorn.  Det specifika projektet 

studeras extra noga för att leverera det krav beställarna ställer. Eftersom avjämning av golv 

inte är ett stort moment i hela produktionen är det inte lika aktuellt att samla viktiga 

dokument. Det som är viktigt är att studera ritningarna, göra en riskanalys, materielbehovet, 

utrustningsbehovet, skyddsutrustning som kommer att behövas, kemiska ämnen, vad som 

behövs kontrollerar av underlag, var ska materialet placeras och är det möjligt att få det i just 

in time, förbereda egenkontroller. Denna del av förarbetet är förbered.  

 

När ritningarna studeras och reflekteras över tas storlek och typ av underlag framförallt i akt. 

Beroende på storlek på ytan som skall avjämnas tas beslutet över om avjämningsmassa skall 

beställas färdigblandat eller om massorna skall blandas själv. Vilken mängd som avgör 

skillnaden varierar beroende på vilket kontrakt som finns med leverantörer och hur liten 

mängd som är den minsta mängd som kan levereras med lastbil. Detta måste alltså under 

stadiet förbered, som tas upp i teorin, kontrolleras. Vanligtvis finns redan kontrakt skrivna i 

företag och därför kan dessa enkelt följas. Om inte kontrakt finns skriva måste offerter skickas 

ut till underleverantörer som utför denna typ av arbete och sedan välja ut den som passar bäst.  

 

Att studera ritningarna är också en betydande del för vilken typ av avjämningsmassa som 

behövs beroende på underlaget och vilket pris som är uppsatt i den ekonomiska kalkylen. Hur 

erfaren personen som skall utföra momentet ger också en variation av massa. En mer 

trögflytande massa ger arbetaren mer tid att hälla ut materialet medan en mer lättflytande 

måste hanteras smidigt och snabbt. Den lättflytande massan ger ett mycket jämnare resultat 

vilken också är något som strävas emot. En yta som normalt sett är större än 30 m2 behöver 

hjälp av en pump-bil för att leverera avjämningsmassorna.  

 

Riskanalysen är viktig för att vara förberedd på de olyckor och problem som kan uppkomma 

under momentet. I tabell 2 finns exempel på vanligt förekommande risker för momentet 

golvavjämning. Riskerna är framtaga utifrån Rekabs förekommande risker. Sannolikhet och 

konsekvens varierar beroende på projekt och kan därför aldrig bestämmas i förväg. 
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Tabell 2 Exempel på vanligt förekommande risker för momentet golvavjämning, där s=sannolikhet för att risken skall 

inträffa och k=konsekvensen för om risken inträffar (Persson, 2012). 

Risk S K Riskvärde= 

S x K 

Åtgärd 

Halkning, snubbling    Se till att underlaget är slätt och markera 

alla nivåskillnader så alla ser att det är ett 

hinder om det finns. 

Oordning på 

arbetsplats 

   Se till att ha veckostädning eller oftare om 

behövs för att inte verktyg och material 

skall stå i vägen och snubbla över.   

Stänk, ögonskador    Använd alltid skyddsglasögon och 

skyddskläder.  

Överbelastning, 

avdragning eller 

hantering av 

pumpslang. 

   Se till att många personer finns till hand 

under momentet för att ingen skall bära för 

tungt eller överanstränga kroppen.   

 

 

4.2 Arbetsmiljö 
Golvavjämning är ett moment som är påfrestande för kroppen. Arbetet innebär mycket tunga 

lyft, arbeten i ställningar som inte är ergonomiska och dålig luft om massorna blandas själva. I 

dagsläget är hjälpverktygen få. Spackelspaden kan fästas på en kvast för att minska 

knäarbeten vi fördelning av massan, nivåpinnarna kan med hjälp av en griptång placeras ut 

utan att behöva börja sig upp och ner ett flertal gånger, flytspackelvagnar kan användas för att 

transportera massorna i istället för bäras ut på till exempel en spade och omrörare finns för att 

själv inte göra onaturliga rörelser för att blanda avjämningsmassorna.  

 

Utöver nämna hjälpverktyg är det kroppen som måste användas. Därför är det viktigt som 

arbetsledare att påminna arbetarna att till exempel hela tiden lyfta med benen istället för 

ryggen eller dra med hela kroppen när slangen för avjämningsmassorna måste flyttas.  

 

4.3 Utjämning av golv 
Denna rapports genomförande av momentet avjämning av golv i badrum resulterar i olika steg 

som är viktigt att följa och noggrant utföra stegen. Om något steg hoppas över eller utförts 

bristfälligt kommer det slutgiltiga resultatet bli dåligt tillexempel ojämnt, inte tillräckligt fast, 

sprickor eller en annan anledning till att inte få ett korrekt utfört jobb. Viktigt att tänka på är 

att temperaturen måste ligga mellan +10 och +20 grader för att avjämningsmassorna skall 

hålla sin kvalitet som utlovats. Det får heller inte vara dragit i rummet för att massorna skall 

torka för fort och det får heller inte komma in vatten i massorna för att tappa sin förmåga att 

torka.  

 

1. Det första som måste göras är att se till att golvet är helt rent från damm, skräp och 

eventuellt något material eller verktyg som inte skall finnas i rummet. Att se till att 

inget är i vägen när rummet påbörjas att fyllas med spackel för att stöta i något eller 

hamna i olämpliga positioner.  Det är också viktigt att allt damm dammsugs bort från 

golvet för att spacklet skall fastna i bjälklaget och inte i dammet och därutifrån skapa 

en risk för att det skall röra sig och leda till ett ojämnt resultat.  
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2. När rummet är helt tomt från material och damm sätts avstängningslister upp för att 

hindra spacklet att rinna in i delar av området som inte skall avjämnas eller ner i 

avlopp som kommer att finnas i badrummet till handfat, toalett och dusch. Även 

dörröppningar kan stängas av om det bara är badrummet som är aktuellt för 

flytspackling. I nybyggnationer är det vanligast att man flytspacklar en hel våning 

samtidigt för att slippa göra mindre jobb för hand och kan därför anlita en pump-bil 

när det är stora mängder som behövs. Då är det inte aktuellt att stänga av 

dörröppningar eftersom massan skall spridas över större ytor.  

 

3. När alla avstängningar är täta och golvet är fritt kan golvet primas. En primer är vad 

som behövs innan avjämningsmassor. Med hjälp av primern binds det damm som inte 

är möjligt att dammsuga upp med spacklet och håller flytspacklet längre från att torka 

ut. För mycket damm gör att primern klumpar ihop sig och inte fäster vid underlaget. 

Primer kan fördelas lättast med en mjuk borste, exempelvis en sopkvast eller liknande, 

vad som används är inte det viktiga utan det viktiga är att primern fördelas jämt över 

hela ytan utan att bilda pölar. Primern bör appliceras 1–10 timmar före 

avjämningsmaterialet appliceras men kan maximalt ligga i 48 timmar innan damm och 

likande luftpartiklar förstör primerns egenskaper. Primer levereras outspädd och 

blandas med vatten precis innan applicering och fungerar på de flesta typer av 

underlag. Det är viktigt att veta att primer lätt torkar ut huden och kan vara svår att få 

bort och därför borde alltid skyddshandskar användas.  

 

4. Innan massan kan läggas ut behövs tjockleken för massan som skall hällas ut på 

marken att mätas ut. Eftersom höjden på golvet varierar kan skillnader i hur mycket 

som behövs för varje enskild del av rummet uppkomma, minimalt bör tjockleken vara 

4 mm. För att mäta ut höjden är nivåpinnar, se figur 2, en lösning som lätt kan klippas 

till för att få den höjd man vill ha på golvet. För ett mindre rum kan detta göras med 

hjälp utav ett vattenpass.  

 

5. Nästa steg varierar beroende på hur stor yta som skall avjämnas. I projekteringsskedet 

har valet gjorts vilken typ utav avjämning som behövs. När det endast är ett badrum 

som är det aktuella rummet behövs det inte samma mäng och det är självblandning av 

massa som blir aktuellt. Hur en avjämningsmassa skall blandas beskrivs på 

förpackningen. I stora produktioner går massan att beställa av en pump-bil. Med hjälp 

av en pump-bil vet man att blandningen blir jämn och ett jämnade resultat kan formas.  

 

4.4 Erfarenhetsåterföring 
När ett avjämningsarbete är slutfört är det viktigt att reflektera över hur det har gått. Hela 

processen måste ses över redan från projekteringen. I projekteringsskedet bör framförallt 

samarbetet mellan olika aktörer tas upp för att kommunikationen och planeringen mellan alla 

har fungerat. Om inte, vad var det för problem, varför uppkom detta problem och hur hade det 

kunnat skötas bättre. En annan del i erfarenhetsåterföringen för projekteringsfasen är om alla 

material som behövdes för projektet fanns med i planeringen. Så som nivåpinnar, primer med 

mera. Om inte det som behöves fanns vad hade glömts och varför var det glömt, var det några 

material som inte behövdes och vart överflödiga varför blev dessa överflödiga i så fall.  Det 

går även att diskutera vare sig rätt metod tillämpades eller om ett annat val av 

avjämningsmassa hade varit lämpligare.  
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Om någon arbetare var med om en olycka är det viktigt att ta med det i 

erfarenhetsåterföringen, framförallt för att olyckan inte skall ske igen. Att personer är säkra på 

arbetsplatsen är det viktigaste att tänka på. Dessa punkter är vanliga problem som finns i 

projekteringsfasen men eftersom varje projekt är unik bör alltid alla olika projekt få en 

grundlig genomgång av hinder, problem och även positiva fördelar. Det är också viktigt att 

framhäva de bra delarna i ett projekt för att hela tiden föra över effektiva och smarta lösningar 

till andra projekt.  

 

Vanliga fel i produktionen och under genomförandet av golvavjämningen är bland annat att 

rätt mängd material och verktyg som behövs för utförandet inte finns tillgängligt. Därför 

måste det kontrolleras vart problemet uppstod i leverans. Om leveransproblemet var i 

produktionsfasen betyder det att allt var planerat för att det skulle finnas men ändå inte finns 

där när momentet skall starta. Vanligaste orsakerna till leveransproblem är att arbetsledarna 

glömt att köpa in eller hyra in materialet eller verktygen, leverantörens fel att inte 

leveranserna skedde i rätt tid eller att material och verktyg inte är brukbara. När problemet väl 

är lokaliserat diskuteras en lösning på hur det borde gått tillväga för att fått en felfri leverans 

av varor och verktyg.  

 

Ett annat problem som är vanligt och är svårt att hitta en lösning på är om resultatet av 

avjämningen inte är jämn. Att golvet lutar och är ojämnt eller att hål och bubblor i massan 

finns efter utläggning. Problem uppstår ofta för den oerfarne utjämnaren och kan därför också 

vara svårt att lösa med hjälp utav erfarenhetsåterföring. I dagens läge är det samma person 

som gör samma arbeten och lär upp sig själv genom att hela tiden lära sig av sina misstag. Det 

är en bra lösning om personen dokumenterar och gör en ordentlig erfarenhetsåterföring över 

varje utfört arbete.  Om det görs kan andra personer också ta del utav utvecklingen och 

därmed få en bredare kompetens inom företaget. Något som just för utläggningen av massan 

måste alla fördelar som gjort att resultatet blivit bra också antecknas för att veta att ett 

specifikt genomförande fått bra resultat. Samma även i produktionsskedet som för 

projekteringsskedet är att vare projekt är unik och därför kommer även att unika problem att 

uppstå och därför måste alla fördelar samt nackdelar dokumenteras och arkiveras.  
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5 Diskussion 
Den manual som har presenterats i resultatet är en beskrivande manual som är enkel att förstå 

sig på. Att använda sig utav avjämningsmassor är fortfarande ett bekymmer för själva 

utföraren eftersom mycket handlar om känsla och val av rätt material. Att alla projekt är unika 

gör detta moment mycket svårare eftersom det hela tiden blir nya projekt.  

 

Golv avjämnas för att antingen få en färdig, jämn yta att gå på eller en yta som skall fungera 

som underlag till plastmatta. Det är med hjälp av avjämningsmassor som levereras i säckar 

som hand-blandas med vatten eller med hjälp av en pump-bil som kan transportera stora 

mängder av flytandemassor.  

 

För att effektivisera momentet krävs en tydlig och detaljerad arbetsberedning. I den skall alla 

förberedelser finnas med som är aktuella för momentet så som material, utrustning, tidsåtgång 

med mera. Alla olika aktörer som kommer vara delaktiga under projektet måste vara med och 

planera och det för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Eftersom ekonomin har en stor 

betydelse för företag är det oftast det som är i fokus när val skall göras även fast det kan sluta 

med förlust. Som entreprenör måste valet göras om det finns tillräckligt med personal med 

den erfarenhet som krävs att utföra momentet eller om ett företag som specialiserar sig på 

golvavjämning skall utföra arbetet, framförallt skall utförandet ske i egen regi. Ett vanligt 

förekommande problem med att utföra momentet själv är just tidsbristen, både bristande i tid i 

förberedelserna och i genomförandet av momentet.  

 

Det finns framför allt två typer av golvavjämningsmassor, normaltorkande och självtorkande. 

Båda två fungerar bra och väljs beroende på vilka förutsättningar projektet har. Sedan beror 

också på valet av förberedelser av avjämningsmassa beroende på hur stor yta som skall 

avjämnas. Det är att föredra att använda sig av pump-bil vilket kräver en yta på mer än 30m2 

och det gör att man helst avjämnar flera rum samtidigt. Det är inte alltid som möjligheterna 

finns att avjämna flera rum samtidigt vilket betyder att blandningen av massan måste ske 

själv.  

 

Ur arbetsmiljösynpunkt är golvavjämning ett tungt moment. Det är mycket påfrestande för 

kroppen eftersom det är tunga säckar med cement som skall blandas med vatten och att 

slangen från pumpbilen skall behövas flyttas runt. Tack vara att det arbetas mycket med 

arbetsmiljön har hjälpmedel tagits fram, bland annat eldrivna omrörare och automatiska 

säcklyftare. Att röra om en avjämningsmassa är tungt och rörelsen man utför på kroppen är 

inte att rekomentera med den vikten. Arbetarna idag är slarviga och föredrar den snabba 

vägen istället för den korrekta vägen att till exempel flytta en slang med avjämningsmassa i. 

Det leder därför till många problem som drabbar kroppen och i vanliga fall leder till sjukdom.  

 

Momentet golvavjämning har många olika mindre moment som kan delas upp i steg. Stegen 

finns beskriven i avsnitt 4.3. Dessa steg måste följas noga för att få ett bra resultat. Om ett 

steg slarvas eller inte alls genomförs kommer det få följder som leder till att resultatet blir 

dåligt och i värsta fall inte ens kan användas och måste göras om. Vanligaste orsakerna på 

grund av slarv är att massorna torkar ojämnt eller spricker efter en kortare tid. Orsakerna kan 

bli kostsamma och därför inget att föredra.  
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Med en tydlig erfarenhetsåterföring kan orsaker som uppstått undvikas när nästa projekt 

genomförs. Genom att ge en återblick om hur golvavjämningen har genomförts från 

projektering till färdigt resultat kan hjälpa andra som ska göra samma sak. Om både fördelar 

och nackdelar dokumenteras tydlig kan momentet effektiviseras och utvecklas vilket alltid är 

en fördel. 

6 Slutsats 
Resultatet på denna studie ger en klarare bild på hela processen och vad som är viktigt att 

tänka på under hela projektet. Efter att genomfört detta projekt går det att konstatera att 

golvavjämning kan utföras på olika sätt. Beroende på vem som får frågan levereras olika svar.  

 

Momentet golvavjämning är ett litet moment i ett stort projekt och hela processen blir inte så 

omfattande. Det är därför ingen lägger energi och tid på att förbättra momentet 

golvavjämning. Den här studien är en början på förbättring och förenkling för att utveckla 

momentet och i sin tur ett litet steg i den stora utvecklingen.    

Efter att presenterat resultatet för arbetare och arbetsledare på arbetsplatsen har vissa beslut 

känts för avancerade. Med avancerade menas att ingen bryr sig om att ta åt sig all information 

som behövs och väljer hellre att slarva för att förkorta tiden att genomföra momentet. 

 

Byggbranschen är en bransch där speciellt arbetsmiljön ligger i bakkant och behöver en 

förändring av inställning till förnyelse. Med en mer positiv inställning av att vilja utveckla och 

hitta nya och bättre lösningar skulle göra momentet golvavjämning mer effektivt och nya 

lösningar med bättre arbetsmiljötänk.    
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Bilagor 
Bilaga 1 Blankett för arbetsberedning 

Projektnummer/projekt/arbetsplats Datum Upprättad av 

Byggdel/aktivitet          Arbetsmoment  

Ο Planering  
Ο Arbetsberedning  
Ο Avstämning  
Ο Uppföljning 

Startdatum                  Slutdatum                   Timmar/Lagstorlek 

Arbetsberedningen baseras på följande förutsättningar och dokumentation 
Ritningar/Beskrivningar etc. 

AMA avsnitt - Montageanvisning från tillverkare/leverantör 

www.ByggAi.se - andra förutsättningar - produktionskalkyl 

Startvillkor      Startläge - kontroller före start - arbetsmiljörisker  
□Fallrisk  
□Farliga ämnen  
□Tunga lyft  
□Annat:  
□Brandfara 

 
 
 
 
 
 
Riskanalys & riskhantering - vilka risker finns? Teknik, 
arbetsmiljö etc. 

Åtgärder 
  
  
  
  
  
Beskrivning av byggmetod och logistik/materialhantering 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bemanning - vilka ska göra jobbet 
  
  
Material och hjälpmaterial - fästdon, olja … 
  
  
  
  
  
  
  
  
Hjälpmedel - maskiner, verktyg, utrustning, tillfälliga anordningar 
  
  
  
  
  
  
 

  

 

  

 

http://www.byggai.se/
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Kontrollpunkter - Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Restprodukter - hantering av spill och restprodukter 
  
  
  
  
  
  
  
  
Samordning - med andra yrkesgrupper och UE 
  
  
  
  
  
  
  
  
"Stafettväxling" - nästa yrkesgrupp / skyddsåtgärder / städning 
  
  
  
  
  
  
  
  
Uppföljning och återkoppling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagare - Signatur 
Datum                         Vid protokollet  

 
 
 
 

Deltagare/signaturer 
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Bilaga 2 Exempel på en handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 


