
 

 
 

 

Arbetsmiljölagen för projektören i 
praktiken 

E4 Förbifart Stockholm  

 

Health and Safety regulations in daily work for the design organizations   

E4 Förbifart Stockholm   

 

    

             

 

 

Författare: Firas Baithoon 

 Ludwig Wahlgren  

Uppdragsgivare: ÅF AB 

Handledare: Ulrika Wase, ÅF Infrastructure AB 

 Sten Hebert, KTH ABE 

Examinator: Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design 

Godkännandedatum: 2016-06-13 

Serienummer:  BD 2016; 53 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

i 
 

Sammanfattning 

ÅF Infrastructure har tillsammans med AECOM projekteringsansvaret för tunneldelen 

av infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm där arbetsmiljön är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till. Att upprätta Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är en av 

ÅF/AECOM:s arbetsuppgifter. Denna fungerar som ett underlag till arbetsmiljöplanen 

som framställs av BAS-P på Trafikverket. BAS-U ser sedan till att arbetsmiljöplanen 

finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. 

Huvudsyftet med examensarbetet är att hitta förbättringar i arbetssättet kring 

arbetsmiljö i projekteringen baserat på arbetet som ÅF/AECOM bedriver i projektet 

E4 Förbifart Stockholm. 

 

Den faktabaserade delen innehåller arbetsmiljöplanens definition och 

tillvägagångsätt för ÅF/AECOM i framställandet av Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan i E4 Förbifart Stockholm. Genomgångar från personal på ÅF och 

information från Arbetsmiljöverkets hemsida är de största källorna. 

 

Resultatdelen är baserad på intervjuer som genomförts med beställare och 

entreprenörer i projektet. Intervjuerna innefattar arbetet med arbetsmiljön hos 

parterna, hur samarbetet mellan dem har fungerat och förbättringar i 

arbetsmiljöarbetet längre fram i projektet och i kommande projekt.  

Utifrån kunskapen från den faktabaserade delen och analysering av de genomförda 

intervjuerna har rekommendationer för ÅF tagits fram i syfte att förbättra arbetssättet 

med arbetsmiljöfrågor i projekteringen. Rekommendationerna innefattar en 

projektanpassad arbetsmiljöutbildning för samtliga involverade i projekteringen, 

frågor att ta hänsyn till vid dokumentering av projekteringslogg, förbättring kring 

produktionsanpassad projektering, skapande av bättre struktur av Beställarens 

underlag till arbetsmiljöplan och slutligen förbättring kring hantering av skiften av 

personer inom arbetsmiljöområdet.  

 

Nyckelord: Beställarens underlag till arbetsmiljöplan, BAS-P, BAS-U, 

arbetsmiljöarbete, infrastrukturprojekt. 
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Abstract  

ÅF Infrastructure has, together with AECOM, the design responsibility for the tunnel 

section of the infrastructure project E4 Stockholm Bypass where the Health and 

Safety is an important aspect to take into consideration. Establishing “the Client's 

basis to the Health and Safety plan” is one of the tasks ÅF/AECOM have in the 

project. This will serve as the basis to the Health and Safety plan produced by BAS-P 

at Trafikverket. BAS-U shall then ensure that the Health and Safety plan is available 

on site. 

The main purpose of the thesis is to find improvements in the way of working with 

Health and Safety in the design based on the work that ÅF/AECOM are doing in the 

project E4 Stockholm Bypass. 

The factual part contains the Health and Safety plan's definition, how it is produced in 

the construction industry as well as approaches for ÅF/AECOM in the preparation of 

“the Client's basis to the Health and Safety plan” of the E4 Stockholm Bypass. 

Briefings from staff at ÅF and information from the Swedish Health and Safety 

Authority website are the largest sources. 

 

The result part is based on interviews conducted with clients and contractors in the 

project. The interviews includes work with Health and Safety for the parties, how the 

cooperation between them have worked and improvements in the work of Health and 

Safety later in this project and in future projects. 

From the knowledge of the factual part and analyze of the conducted interviews 

recommendations to ÅF have been developed in order to improve the work of Health 

and Safety in design. The recommendations include a project tailored Health and 

Safety education for all involved in the design, aspects to consider when 

documenting the project log, improvement in production adapted design, creation of 

better structure of “the Client's data to the Health and Safety plan” and ultimately 

improvement in the treatment of changes of persons within the work of Health and 

Safety. 

Keywords: Client's basis for the Health and Safety plan, BAS-P, BAS-U, work of 

Health and Safety, infrastructure project
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Förord 

Examensarbetet ”Arbetsmiljölagen för projektören i praktiken” är ett uppdrag av ÅF 

Infrastructure AB samt är en del av programmet byggteknik & design på Kungliga 

Tekniska Högskolan.  

Härmed vill vi rikta ett stort tack till Trafikverket, Skanska AB och Subterra AB för att 

ni tog er tid att bidra med all hjälp som vi behövt för att utföra examensarbetet.  

Vi vill även rikta ett stort tack till ÅF-Infrastructure AB och framför allt Ulrika Wase för 

handledningen, Ola Björklin, Paul Eurén och Peter Aronsson för att ni tagit er tid att 

besvara våra frågor och genomgångar av projektet E4 Förbifart Stockholm.  

Sist men inte minst ett stort tack till Sten Hebert för handledning och ett tack till Per 

Roald för stöttning under arbetsgången av examensarbetet.  
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Begreppsförklaring 

 

 AMP - Förkortning för arbetsmiljöplan   

 BAS-P - Förkortning för byggarbetsmiljösamordnare under 

projekterings- och planeringsskede  

 BAS-U - Förkortning för byggarbetsmiljösamordnare under 

utförandeskede  

 AML - Förkortning för arbetsmiljölagen 

 Beställarens underlag till arbetsmiljöplan - Ett styrande dokument 

som Trafikverket framställer för att upprätta arbetsmiljöplanen 

 PM-Arbetsmiljö - Ett dokument som innehåller sammanfattning av 

åtgärdade risker 

 Trafikverket - Beställaren av E4 Förbifart Stockholm 

 ÅF Infrastructure - Projektör för FSK02 och FSK06, i konsortium 

med AECOM 

 Subterra - En entreprenör i delprojekt FSE210 och en hamn 

 Skanska - En entreprenör för FSE105 

 AECOM - En projektör för FSK02 och FSK06, i konsortium med 

ÅF Infrastructure  

 FSK02 - Projektnamn för E4 Förbifart Stockholm tunneldelen 

 FSK06 - Projektnamn för trafikplats Akalla-Häggvik 

 FSE210 - Projektnamn för en av arbetstunnlarna  

 FSE302 - Projektnamn för en del av tunneln 

 FSE105 - Projektnamn för en betongtunnel i Kungens Kurva  
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Figurförteckning 

Figur 2.1 

ÅF: s uppbyggnad samt bolagsstyrning, bilden är tagen ur ÅF:s sektionspresentation.  

Figur 4.1 

Visar övergripande process från kontraktsskrivning till PEP och DGP. Den figuren är 

skapad av författare av rapporten. 

Figur 6.1 

Visar hur arbetsgång ser ut när arbetsmiljöplanen upprättas. Den figuren är skapad 

av författare av rapporten. 

Figur 7.1 

Visar förbättringsförslag till projektören. Den figuren är skapad av författare av 

rapporten. 

Figur 8.1  

Projektörens process från att ta emot Beställarens underlag till arbetsmiljöplan, till en 

färdigställd Beställarens underlag till arbetsmiljöplan. Den figuren är skapad av 

författare av rapporten. 

Tabellförteckning 

Tabell 6.1 

BAS-P:s uppbyggnad på Trafikverket för E4 Förbifart Stockholm. Tabellen är tagen 

från Trafikverket. 

Tabell 6.2  

Exempel från Trafikverket interna system som används för dokumentering av skedda 

olyckor och befintliga tillbud. Den tabellen har erhållits från Trafikverket. 

Tabell 6.3 

Riskanalys-mall som används för bedömning av risker, innan skattning av vidtagna 

risker. Den tabellen är tagen från Subterra. 

Tabell 6.4 

Riskanalys-mall som används för bedömning av risker, efter skattning av vidtagna 

risker. Den tabellen är tagen från Subterra. 

Tabell 6.5 

Skattning av de olika värdena. Den tabellen är tagen från Subterra. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En viktig del i projekteringsskedet är arbetsmiljön. I byggbranschen är arbetet kring 

arbetsmiljön extra viktigt då risken för olyckor och sjukdomar relaterade till arbetet är 

betydligt högre än i andra branscher. En väl fungerande arbetsmiljöprocess kräver en 

väl genomförd planering där alla involverade grupper i projektet är delaktiga, med 

andra ord; - beställare, projektörer, entreprenörer, byggarbetsmiljösamordnare och 

arbetsgivare. 

På uppdrag av Trafikverket har ÅF, tillsammans med AECOM fått 

projekteringsansvaret för en stor del av projektet E4 Förbifart Stockholm som är ett 

av de största infrastrukturprojekten i svensk historia. 

Vid färdigställande kommer det att förenkla vardagen för många biltrafikanter i 

Stockholm. Tanken är att avlasta tungt trafikerade leder som Essingeleden och 

innerstan. 

Sträckan består av totalt 21 kilometer trefilig väg i båda körriktningarna som kommer 

kunna ta dig från E4 Kungens kurva i söder till E4 Häggvik i norr på ca 15 minuter. Av 

de 21 kilometerna är 18 av dem tunnel med ett maximalt djup på nästan 60 meter. 

För att undvika mötande trafik består tunneldelen av två separata tunnelrör.  

Sträckan kommer ha fyra anslutande trafikplatser – väg 261 Ekerövägen på Lovön, 

väg 275 Bergslagsvägen i Vinsta, E18 Hjulsta och Akalla där de två sistnämnda är 

direkt anslutande ovan mark. De två resterande trafikplatserna har anslutande 

tunnlar från markytan ner till huvudtunnlarna. 

Planer på att genomföra ett sådant här projekt har funnits i 30 års tid men det var inte 

förrän 2006 som projektet startade. Projekteringen har pågått sen dess och är 

fortfarande i full gång. De första spadtagen av tunnelarbetet började 2015 och nu i år, 

2016, har arbetet med de två första trafikplatserna samt de tillfälliga 

hamnanläggningarna påbörjats.  

Kostnaden för hela projektet beräknas hamna på 28 miljarder kronor där största 

delen av finansieringen (80 %) kommer från trängselskatten. De resterande 20 % 
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finansieras av staten.1 

1.2 Frågeställning 

ÅF, tillsammans med AECOM har projekteringsansvaret för hela tunneln och två av 

de sex trafikplatserna. Frågeställningen är hur arbetsmiljöprocessen kan förbättras i 

praktiken för projektören? Vilka åtgärder krävs?  

För att kunna förbättra arbetsmiljöprocessen har följande frågor beaktats under 

arbetets gång: 

 Hur arbetar man internationellt? 

 Krav och tankar från beställarsidan av E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket). 

 Förväntningar och tankar från utförandesidan (entreprenör) /vad behövs för att 

starta ett nytt projekt? 

 Skapa bättre struktur till Beställarens underlag till AMP. 

 Eventuella skillnader i arbetssätt/dokumentation mellan totalentreprenad och 

generalentreprenad. 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med examensarbetet är att förbättra arbetssättet kring arbetsmiljö i 

projekteringen baserat på arbetet som ÅF bedriver i projektet E4 Förbifart Stockholm.  

Förslag på struktur på arbetssätt (vad, hur samt dokumentation) för ÅF i sina 

kommande projekt ska tas fram för att: 

 ÅF vill minska risken för arbetsmiljötillbud i bygg- och driftskedet. 

 ÅF vill uppnå minst samma resultat men bedömer att vägen dit kan bli enklare. 

 ÅF vill ständigt förbättra sig i sitt arbete kring arbetsmiljöprocessen. 

Det sker genom att hitta ett systematiskt arbetssätt så att det fungerar så effektivt 

som möjligt. 

Regelverket säger vad som ska göras men inte hur det ska göras och dokumenteras.  

1.4 Mål/Förväntat resultat  

Utifrån de genomförda studierna förväntas en mer strukturerad och effektiv 

                                                           
1
 Om projektet E4 förbifart Stockholm, uppdaterat 2015-04-22, www.trafikverket.se, Hämtat 2016-04-

01 

http://www.trafikverket.se/
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arbetsmiljöprocess där dokumentationen av avslutat arbetsmoment görs direkt. Även 

om resultatet i slutändan blir detsamma så gör denna förbättring att vägen dit blir 

betydligt enklare genom en förbättrad struktur. 

1.5 Avgränsningar 

 Studien avser ej förbättring inom arbetsmiljöarbetet i utförandeskedet  

 Studien avser ej att se över om och hur delegeringen av BAS-P/BAS-U 

dokumenteras.  

 Studien avser endast projektet E4 Förbifart Stockholm.  

 Studien avser endast en del av E4 Förbifart Stockholm – tunneldelen, inte hela 

projektet. 

1.6 Metod 

För att kunna utföra detta, har tillgång till information rörande projektet tilldelats samt 

kommunikation med övriga samarbetsparter än ÅF/AECOM genomförts; Trafikverket 

som är beställare av projektet samt med BAS-U hos de företag som för tillfället är 

aktiva i produktionen. 

Med hjälp av litteratur, Internetkällor, interna dokument och de genomförda 

intervjuerna har bilden blivit klarare av hur arbetsmiljöprocessen bedrivs samt 

lämpliga förbättringsförslag.  

1.6.1 Intervjuer 

 Paul Eurén - Tidigare arbetsmiljösamordnare ÅF/AECOM:s uppdrag E4 

Förbifart Stockholm. 

 Ola Björklin - Arbetsmiljösamordnare ÅF:s uppdrag E4 Förbifart Stockholm. 

 Ulrika Wase - Kvalitetsansvarig i E4 Förbifart Stockholm och Ostlänken.  

 Peter Aronsson – Uppdragledare för trafikplats FSK06 (ÅF) 

 Lars Bergström - Stödfunktionsroll till BAS-P:s organisation på Trafikverket. 

 Entreprenörer i produktionen (BAS-U på Skanska och Subterra). 

 John Forshaw, AECOM – Förfrågningsunderlagsansvarig i delprojekt FSE302, 

en del av tunneln. 

 



4 
 

1.6.2 Litteratur/Internetkällor 

 AMP-Guiden (Arbetsmiljöplan) http://www.sbuf.se/ampguiden/Om-

arbetsmiljoplanen/. 

 Arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se/.  

 

1.6.3 Projektdokument 

 Beställarens underlag till arbetsmiljöplan (ÅF/AECOM och Trafikverket). 

 Uppföljning till PM Arbetsmiljö (ÅF/AECOM). 

 Riskanalys (Subterra). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbuf.se/ampguiden/Om-arbetsmiljoplanen/
http://www.sbuf.se/ampguiden/Om-arbetsmiljoplanen/
https://www.av.se/
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Kort om ÅF 

ÅF, eller Ångpanneföreningen som det tidigare hette, bildades år 1895 i Malmö 

(Södra Sveriges Ångpanneförening). Två år senare, 1897 i Stockholm, bildades 

Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. 1964 slogs dessa 

ångpanneföreningar samman till en. Föreningarna bildades av ägare för ångpannor 

och tryckkärl.  

I dag består ÅF av fyra divisioner – International, Industry, Infrastructure och 

Technology, där ÅF Infrastructure är den divisionen som examensarbetet har utförts 

på (se figur 2.1). 

På ÅF jobbar cirka 7500 kvalificerade konsulter med olika bakgrundskunskaper. De 

befinner sig i 30 länder runt om i världen. 2014 utförde ÅF olika projekt i mer än 90 

länder. Nettoomsättningen ligger på 9 miljarder kronor per år och ÅF har ett 

tillväxtmål på 20 miljarder euro till år 2020.2  

 

Figur 2.1 visar ÅF:s uppbyggnad samt bolagsstyrning. 

                                                           
2
 OM ÅF. Mål och Strategier, http://www.afconsult.com/sv/om-af/, använd 2016-03-30 

http://www.afconsult.com/sv/om-af/
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2.2 ÅF infrastruktur AB  

ÅF Infrastruktur består av olika delar. En del av detta är Samhällsbyggnad. 

Samhällsbyggnad arbetar mycket med konsultuppdrag inom projektering av väg- och 

järnvägsprojekt. 

Under Samhällsbyggnad finns segmentet Stora Projekt som arbetar uteslutande med 

de större projekten som inte bara kräver projektörer utan även uppdragsledare, 

ekonomiuppföljning, BIM-kompetens, kvalitet, risk och arbetsmiljö mm. De ”Stora 

Projekt” som ÅF just nu utför projektering av är Ostlänken, Västlänken och E4 

Förbifart Stockholm. 
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3. Teoretisk referensram  

Examensarbetet har främst baserats på kursen AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 

och även kursen AF1722 Byggprocessen som har gett de grundläggande 

kunskaperna för att utföra detta examensarbete. 

Kursen AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap innefattar allmänt om arbetsmiljölagen 

och föreskrifter, arbetsmiljöplaner, byggherrens- och entreprenörens ansvar, BAS-P, 

BAS-U och ergonomisk arbetsplatsutformning  

Kursen AF1722 Byggprocessen innefattar allmänt om byggprocessens olika förlopp, 

vilka lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen, beskrivande av de olika 

parterna och dess arbetsuppgifter samt de olika entreprenadformerna.  

Examensarbetet har utförts av två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan, 

program byggteknik och design (180 hp) med inriktning Produktion/byggekonomi och 

organisation (PBEO).  
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4 Teori  

4.1 Allmän teori om arbetsmiljöplanen  

4.1.1BAS-P 

BAS-P står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och utses 

av beställaren.3 BAS-P kan vara en juridisk- eller en fysisk person och den rollen 

kräver kompetens, utbildning och erfarenhet för att kunna genomföra arbetet på ett 

bra sätt. De övergripande arbetsuppgifterna som BAS-P har är att ur ett 

arbetsmiljöperspektiv samordna planeringen och projekteringen i ett byggprojekt. 

Detta ska framgå i en arbetsmiljöplan som BAS-P är skyldig att upprätta innan 

etablering av byggarbetsplatsen.4 Sanktionsavgift tilldelas det företag som BAS-P 

tillhör som inte sett till att underlag till arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för BAS-U då 

etableringen av byggarbetsplatsen startar. 

4.1.2 BAS-U 

BAS-U står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, alltså under själva 

produktionsskedet. Denna roll kräver samma kompetens som BAS-P och har som 

uppgift att i produktionsskedet samordna olika arbeten tillhörande entreprenörerna så 

att arbetsmiljön är god och att risk för olyckor minimeras. BAS-U ska utifrån 

arbetsmiljöplanen som BAS-P tagit fram anpassa den till arbetet som genomförs ute 

på byggarbetsplatsen. BAS-U är även ansvarig för att den framtagna 

arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen.5 Sanktionsavgift tilldelas den 

BAS-U som inte sett till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen då 

denna är etablerad. 

4.1.3 Sanktionsavgift 

Meningen med sanktionsavgifter i allmänhet är att antalet överträdelser av föreskrifter 

ska minska. Detta bedöms ge en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatserna i landet. 

                                                           
3
 AFS 1999:3.(kommentar till paragraf 3), 2015-06-10, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/, 2016-
04-05. 
(4)

 Se AFS 1999:3 uppgifter för BAS-P (kommentar till paragraf 11), 2015-06-10, 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-
anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/, 2016-04-10. 
(5) 

Se AFS 1999:3. Ansvar för BAS-U under utförande av ett byggnad- eller anläggningsarbete 

(kommentar till paragraf 13-15), 2015-06-10, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/, 2016-
04-10. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/


9 
 

För BAS-P gäller att om denna inte upprättat eller låtit upprätta en arbetsmiljöplan 

innan etablering av byggarbetsplatsen är denna skyldig att betala sanktionsavgift.  

I AFS 1999:3 (arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och 

anläggningsarbete) framgår det vilken storlek sanktionsavgiften har beroende på 

följande förhållanden:6 

 Om det gäller ett projekt där en förhandsanmälan krävs är sanktionsavgiften 

50 000 kronor. 

  Om det gäller ett projekt där en förhandsanmälan inte krävs är 

sanktionsavgiften 10 000 kr. 

Villkoren är detsamma för BAS-U. Skillnaden är att sanktionsavgiften tilldelas då 

denna inte sett till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. 

 

4.1.4 Vad är en Arbetsmiljöplan?   

Innan etablering av en byggarbetsplats ska en arbetsmiljöplan finnas tillgänglig. Som 

tidigare nämnts ska BAS-P se till att denna finns tillgänglig för BAS-U som i sin tur 

ser till att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. Det är beställarens ansvar att 

utse byggarbetsmiljösamordnare i de båda skedena. 

Syftet med arbetsmiljöplanen är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för 

alla medarbetare på byggarbetsplatsen. I arbetsmiljöplanen ska det framgå vilka 

regler som gäller på byggarbetsplatsen, hur arbetet kring arbetsmiljön ska 

organiseras samt identifierade risker i arbetsmoment och om möjligt hur dessa risker 

kan åtgärdas.7 Arbetsmiljöverket har listat 13 standardrisker som ska beaktas och 

bedömas, om det finns ytterligare risker ska även dessa framgå.  

 

 

 

                                                           
(6)

 Se AFS 1999:3. Paragraf 8 respektive 12, 2015-06-10, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/ 2016-
04-12. 
(7)

 Se AFS 1999:3. kommentar till paragraf 8, 2015-06-10, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/2016-
04-15. 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
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4.2 E4 Förbifart Stockholm  

Som vi tidigare nämnt är Trafikverket beställare för E4 Förbifart Stockholm där ÅF 

Infrastruktur, tillsammans med AECOM har fått planerings- och 

projekteringsuppdraget för en stor del av projektet, bland annat tunneldelen. Nedan 

redovisas arbetsgången från kontraktsskrivning mellan parterna till färdigställande av 

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan.  

4.2.1 PEP och DGP 8 

Processen börjar med kontraktsskrivning mellan parterna (Trafikverket och 

ÅF/AECOM) där en uppdragsbeskrivning (UB) samt övriga bilagor angående 

projektet redovisas. Uppdragsbeskrivningen är ett dokument innehållande 

beställarens ramar för genomförandet av projektet, med andra ord krav och 

tillvägagångsätt för ÅF/AECOM:s uppdrag inom E4 Förbifart Stockholm.  

När kontraktsskrivningen är klar upprättar ÅF/AECOM en Project Execution Plan 

(PEP) och en delgenomförandeplan (DGP). PEP och DGP är de två huvudsakligt 

styrande dokumenten och upprättas parallellt med varandra. Dessa dokument kan 

ses som kompletterande versioner av varandra då några av delarna förekommer i 

båda dokumenten (se figur 4.1). 

 PEP är ett internt ÅF/AECOM dokument innehållande arbetsinstruktioner för 

uppdraget, det vill säga hur design och granskning ska utföras m.m. 

 DGP är ett dokument innehållande omfattning och planering av uppdraget, det 

vill säga vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska 

genomföras. Det här dokumentet måste alltid godkännas av beställaren, i det 

här fallet Trafikverket. 

                                                           
8
 Ulrika Wase, Kvalitetsansvarig för E4 Förbifart Stockholm, ÅF Infrastructure AB 
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Figur 4.1 visar övergripande processen från kontraktsskrivning till PEP och DGP. 

 

4.2.2 Utse BAS-P inför E4 Förbifart Stockholm 

Beställaren brukar i normala fall utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering 

och projektering (BAS-P), som upprättar en arbetsmiljöplan, hos det företag som har 

projekteringsansvaret.  

När det gäller E4 Förbifart Stockholm har Trafikverket beslutat att ha kvar BAS-P- 

rollen, vilket innebär att de har ett samordningsansvar för upprättande av 

arbetsmiljöplan. Samtidigt är det ÅF/AECOM som har projekteringsansvaret,9 där 

upprättandet av Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är inkluderad. 

Projekteringsansvar innebär att en god arbetsmiljö ska upprätthållas under bygg- och 

drifttiden. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är möjligt genom att beakta 

arbetsmiljöaspekter i alla projekterande delar. 

 

                                                           
9
 Se AFS 1999:3. Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planering och projektering, 

kommentar till paragraf 10, 2015-06-10, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/ 2016-
05-10. 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/byggnads--och-anlaggningsarbete-afs-19993-foreskrifter/
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4.2.3 Beställarens underlag till arbetsmiljöplan (AMP)  

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är ett styrande dokument som ingår i 

förfrågningsunderlaget mellan Trafikverket och entreprenören. 

ÅF/AECOM får Beställarens underlag till arbetsmiljöplan som en mall av Trafikverket 

som ÅF/AECOM i sin tur uppdaterar och anpassar till det aktuella projektet.  

När man upprättar Beställarens underlag till arbetsmiljöplan har Arbetsmiljöverket 

listat 13 standardrisker som alltid måste beaktas. Dessa 13 risker är sådana som är 

vanligt förekommande på byggarbetsplatser. Riskerna varierar beroende på vilken 

typ av byggprojekt som ska genomföras. Förutom dessa kan fler risker förekomma 

och det är upp till projektören att identifiera dessa och om möjligt komma med 

åtgärder för dem. Beställarens underlag till arbetsmiljöplan ska även innehålla 

specifika krav och regler som bör tillämpas på byggarbetsplatsen.10 

Efter att ÅF/AECOM har upprättat Beställarens underlag till arbetsmiljöplan levereras 

den till Trafikverket som i sin tur granskar och vidarebefordrar den till BAS-U.11 BAS-

U i sin tur använder detta dokument som ett underlag för att framställa den slutgiltiga 

arbetsmiljöplanen som ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen.12 

De 13 standardriskerna som alltid som skall beaktas enligt arbetsmiljöverket 13 vid ett 

byggprojekt är: 

1. Arbete med risk för fall från högre än två meter.  

2. Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark. 

3. Risk för exponering av hälsofarliga kemiska och/eller biologiska ämnen. 

4. Risk för exponering för joniserande strålning. 

5. Risk för att komma i kontakt med högspänningsledningar. 

6. Risk för drunkning. 

7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 

8. Undervattensarbete med dykarutrustning. 

9. Arbete i kassun under förhöjt tryck. 

10. Arbete vid vilket sprängämnen används.  

                                                           
10

 Paul Eurén, Tidigare arbetsmiljösamordnare ÅF/AECOM:s uppdrag E4 Förbifart Stockholm, ÅF 
11

Lars Bergström, Stödfunktions roll till BAS-P, Trafikverket 
12

 Jonas Green, BAS-U, Skanska och Hans Torstensson, Representant till BAS-U, Subterra. 
13

 Arbetsmiljöplan och dess risker, 2015-06-30, https://www.av.se/produktion-industri-och-
logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/, 2016-06-
02 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/sprangning-och-arbete-med-sprangamnen/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/
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11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga 

byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.  

12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  

13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

I delprojekten för tunneldelen är åtta av de ovanstående riskerna identifierade, d.v.s. 

åtta av de ovanstående riskerna bedöms kunna inträffa. De risker som inte har blivit 

identifierade är punkt 5,6,8,9 och 13. Utöver dessa risker har 27 andra risker blivit 

identifierade. 

4.2.4 PM Arbetsmiljö  

PM arbetsmiljö skapas av projektören och är ett uppföljningsdokument till 

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan. Syftet med PM Arbetsmiljö är att visa hur 

man som projektör har hanterat arbetsmiljöfrågor i sitt uppdrag. Dokumentet PM 

Arbetsmiljö ska i första hand innehålla risker som är helt åtgärdade. Det innebär inte 

att riskerna är helt eliminerade utan att endast ett åtgärdsförslag på hur man kan 

undvika en olycka inom ett riskområde på byggarbetsplatsen. Dokumentet är även till 

för att inte glömma hur man har hanterat arbetsmiljöfrågor i ett visst moment ifall 

ändringar i projekteringen behöver göras i senare skeden. Detta dokument levereras 

tillsammans med Beställarens underlag till arbetsmiljöplan och riskanalys till BAS-P 

på Trafikverket. 

I projektet E4 Förbifart Stockholm införde Trafikverket ett krav på ÅF/AECOM att 

upprätta PM arbetsmiljö först tre år efter kontraktsskrivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-med-tunga-byggelement-och-formbyggnadselement/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/arbete-intill-vagar-och-jarnvagar/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/rivning-av-barande-konstruktione/
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5. Genomförande 
5.1 Intervjuer  

Intervju med ansvariga personer som deltar i projektet E4 Förbifart Stockholm. 

Tanken med intervjuerna har varit att samla specifik information om E4 Förbifart 

Stockholm och därmed få en bättre bild av projektets uppbyggnad för att uppnå ett 

bra resultat. 

5.1.1 ÅF Infrastructure:  

Intervjuerna på ÅF kan framförallt ses som genomgångar av projektets uppbyggnad 

och hur det bedrivs. Samtliga genomgångar genomfördes i direkt kontakt med 

personerna nedan: 

 Intervju med Ulrika Wase - Kvalitetsansvarig i E4 Förbifart Stockholm och 

Ostlänken. Fokusområde; Genomgång av E4 Förbifart Stockholm samt 

arbetsmiljöprocessen.  

 Intervju med Paul Eurén - Tidigare arbetsmiljösamordnare ÅF/AECOM:s 

uppdrag E4 Förbifart Stockholm. I dagsläget är Paul BAS-P för Ostlänken. 

Fokusområde; Genomgång av Beställarens underlag till AMP och allmän 

information om E4 Förbifart Stockholm. 

 Intervju med Ola Björklin - Arbetsmiljösamordnare i ÅF:s uppdrag E4 Förbifart 

Stockholm.  

 Intervju med Peter Aronsson – Uppdragledare för trafikplats FSK06. 

5.1.2 Trafikverket:  

Intervjun genomfördes i direkt kontakt hos Trafikverket i Sundbyberg. De frågor som 

ställdes förbereddes några dagar innan på ÅF. Feedback på frågorna gavs av Ulrika 

Wase och Peter Aronsson på ÅF. 

 Intervju med Lars Bergström - Stödfunktionsroll till byggarbetsmiljösamordnare 

för planering och projektering (BAS-P) i E4 Förbifart Stockholm. Lars har 

tidigare deltagit i andra projekt, bland annat Södra länken och Norra länken. 

Se bilaga frågor till BAS-P. 
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5.1.3 Skanska: 

Intervjun genomfördes i direkt kontakt hos Skanska i Kungens Kurva. De frågor som 

ställdes förbereddes några dagar innan på ÅF. Feedback på frågorna gavs av Ulrika 

Wase och Peter Aronsson på ÅF. 

 Intervju med Jonas Green - Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

i delprojekt i Kungens kurva. Se bilaga frågor till BAS-U. 

5.1.4 Subterra:  

Intervjun genomfördes i direkt kontakt hos Subterra i Sätra. De frågor som ställdes 

förbereddes några dagar innan på ÅF. Feedback på frågorna gavs av Ulrika Wase 

och Peter Aronsson på ÅF. 

 Intervju med Hans Torstensson – En av de två representanterna till 

byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) för Subterra Sverige i 

delprojekt i Skärholmen och Sätra varv. Se bilaga frågor till BAS-U. 

5.1.5 AECOM:  

Intervjun genomfördes via mail då den som skulle intervjuas befann sig på annan ort. 

De frågor som ställdes förbereddes några dagar innan på ÅF. Feedback på frågorna 

gavs av Ulrika Wase på ÅF. 

 Intervju med John Forshaw - Förfrågningsunderlagansvarig i delprojekt 

FSE302. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

6. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna med Trafikverket, 

Skanska, Subterra och AECOM. Resultatdelen består av fem delar. Den första delen 

innehåller hur processen ser ut från att Trafikverket utser en BAS-P i projektet till 

framställande av arbetsmiljöplan på byggarbetsplatsen.  Den andra, tredje och fjärde 

delen beskriver Skanskas, Subterras och AECOM:s roller i projektet. Den femte och 

sista delen består av förbättringsåtgärder i arbetsmiljöarbetet som de olika parterna 

delat med sig utav. 

6.1 Processen från att Trafikverket utser BAS-P till att framställa AMP  

6.1.1 Uppbyggnad av BAS-P på Trafikverket gällande E4 Förbifart Stockholm14 

I och med att projektet är så pass stort har Trafikverket valt att ha kvar rollen som 

BAS-P. Fördelen med detta upplägg är att Trafikverket som beställare får en bättre 

överblick av projektet där flera projekteringskonsulter är involverade. Det blir lättare 

att följa upp planering och projektering ur ett arbetsmiljöperspektiv samt att samordna 

arbetsmiljöarbetet mellan gränssnitten för de olika delprojekten. 

BAS-P kan ses som en juridisk person där ett flertal fysiska personer i involverade 

(se tabell 6.1). Nedan listas de olika roller som ingår i organisationen och deras 

ansvar. 

Biträdande projektchef:  

 Har det övergripande ansvaret för de olika konsultuppdragen.  

 Säkerställa att det finns arbetssätt för samordning av arbetsmiljöfrågor och att 

arbetsuppgifter är lämpligt fördelade. 

Funktionsansvarig Teknik: 

 Samordna projekteringsfrågor mellan de olika delprojekten. 

 Då Trafikverket självständigt utreder och tar beslut om frågor som påverkar 

arbetsmiljön under bygg- och driftskedet ska denna samordna aktuella 

arbetsmiljöfrågor. 

                                                           
14

 Lars Bergström, Stödfunktions roll till BAS-P, Trafikverket 
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 Säkerställa att specialister har ett fungerande arbetssätt gällande bevakning 

av projektering ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Projektledare delprojekt: 

 Följa upp med uppdragsledningen det arbetsmiljöarbete som konsulten utför. 

 Lyfta frågor till produktionsledningen som är av strategisk betydelse. 

 Säkerställa att byggarbetsmiljösamordningen i delprojektet har ett fungerande 

arbetssätt. 

Projektledare projektering: 

 Fungerar som kontaktperson för BAS-P. 

 Följa upp så att byggarbetsmiljösamordningen fungerar inom leverantörernas 

uppdrag. 

 Om behovet finns ska denna samordna arbetsmiljöfrågor mellan Trafikverkets 

specialister och projektledare inom de olika delprojekten. 

 Frågor som projekteringsledaren inte kan samordna till projektledaren ska 

lyftas upp i denna position.  

Specialister: 

 Se till att de projekterande lösningarna uppfyller kraven med avseende på 

arbetsmiljön i bygg- och driftskedet. 

 Se till att arbetsmiljöaspekter beaktas med avseende på drift och underhåll. 

Konsultuppdrag: 

 Inom sitt uppdrag upprätta och genomföra en fungerande samordning av 

arbetsmiljöarbetet. 

 Projekteringsansvar för varje arbetsmoment som genomförs under bygg- och 

drifttiden. 

 Arbetsmiljöfrågor som kräver samordning på överordnad nivå till Trafikverket 

ska lyftas fram, exempelvis gränssnitt och underhåll. 
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Tabell 6.1 visar BAS-P:s uppbyggnad på Trafikverket för E4 Förbifart Stockholm 

 

6.1.2 Konsultens ansvar 

Varje konsult ansvarar för samordning inom ramen för sitt uppdrag. Inför varje 

uppdrag ska konsulterna ha kompetensen att handlägga BAS-P:s uppgifter så att 

samordningen mellan de olika teknikområden som man är ansvarig för fungerar. 

Arbetsmiljöfrågor som kräver samordning mellan gränssnitten för de olika 

delprojekten eller över hela projektet, går till Trafikverkets underhållsfrågor, t.ex. 

arbetsmiljösamordning mellan bergtunnel och installationer som i sin tur sträcker sig 

över hela projektet. Trafikverket har egna specialister som ska bevaka att 

projekteringen håller en hög nivå avseende arbetsmiljön. De har kontakt med 

teknikområdesansvariga hos konsultuppdragen, exempelvis inom geologi.  
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6.1.3 Beställarens underlag till arbetsmiljöplan gällande E4 Förbifart Stockholm 

Arbetsgången från det att Trafikverket tar emot Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan från konsulten (ÅF/AECOM) till att den överlämnas till entreprenören 

har inte någon exakt arbetsprocess (Se figur 6.1).

 

Figur 6.1 visar hur arbetsgång ser ut när arbetsmiljöplanen upprättas.  

 

Projektören tilldelas en mall från Trafikverket med standardkrav, standardrisker enligt 

arbetsmiljöverket och risker från liknande projekt sen tidigare, såsom Norra länken 

och Citybanan. Projektören anpassar den ytterligare till det aktuella projektet och 

framställer Beställarens underlag till arbetsmiljöplan. När Trafikverket får Beställarens 

underlag till arbetsmiljöplan från projektören granskas den och skickas som ett 

styrande dokument i förfrågningsunderlaget i entreprenörens kontrakthandlingar. 

Syftet med Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är att den ska fungera som just 

ett underlag till den slutgiltiga arbetsmiljöplanen som BAS-P tar fram med hjälp av 

projektörens och BAS-U:s synpunkter. I och med att BAS-U är ute på 

byggarbetsplatsen har denna en bättre uppfattning om vilka risker som faktiskt finns. 

Därför är det vanligt att BAS-U kompletterar Beställarens underlag till arbetsmiljöplan 

med ytterligare risker som anses finnas.  

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är olika för varje delprojekt. Några av 

delprojekten är visserligen väldigt lika varandra i utförandet, exempelvis delprojekten 

i tunneln, men aldrig helt identiska vilket gör att de måste ha en egen arbetsmiljöplan. 
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Om entreprenören i ett delprojekt har några frågor eller funderingar angående 

projekteringen sker dialogen via projektledare för projektering på Trafikverket som för 

frågan vidare till den projekterande konsulten.  

6.1.4 Hantering av olyckor och tillbud 

Vid olyckor och tillbud ska entreprenören enligt lag anmäla detta till 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. För att motarbeta olyckor i framtiden vill 

Trafikverket att entreprenören även rapporterar in alla olyckor och tillbud till 

Trafikverket. Syftet med rapporteringen till Trafikverket är att komma fram till 

åtgärdsförslag ute på byggarbetsplatsen. Vid behov av förbättringsåtgärder i 

projekteringen ska Trafikverket informera den projekterande konsulten angående 

detta.  

Trafikverket lägger in dessa olycks- och tillbudsrapporter i ett internt system som 

används för dokumentering av inträffade olyckor och befintliga tillbud. I 

dokumenteringen redovisas händelsebeskrivning, direkta orsaker, bakomliggande 

orsaker, eventuella personskador, omedelbara åtgärder, långsiktiga åtgärder samt 

plats och datum för händelsen (se tabell 6.2).  

Trafikverket planerar att inom en snar framtid i projektet att skicka ut ett dokument till 

alla berörda entreprenörer innehållande åtgärder för de olyckor och tillbud som skett 

under projektets gång samt om det identifierats några nya risker. Produktionen av 

projektet är fortfarande i ett tidigt skede och ännu har inte några olycksincidenter 

inträffat. 
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Tabell 6.2, Exempel från Trafikverket interna system som används för dokumentering av skedda olyckor och befintliga tillbud. 
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6.2 Skanska 

6.2.1 kort om Skanska gällande E4 Förbifart Stockholm. 

Skanska AB har tilldelats delprojekt FSE105 Betongtunnel som ansluter med E4/E20 

i Kungens kurva. Denna del av tunneln omfattar cirka 350 meter tvåfilig väg i båda 

körriktningarna. 

Skanska har en totalentreprenad i det här delprojektet där de själva har rollen som 

BAS-P och BAS-U.  Som totalentreprenad i delprojektet har Skanska valt att 

delegera projekteringen till företaget Grontmij. ÅF/AECOM och Skanska har med 

andra ord inte någon koppling till varandra i det här projektet.  

Jonas Green är produktionschef och BAS-U. Hans uppgifter är att samordna 

produktionen, samordna arbetsmiljöfrågor, upprätta arbetsmiljöplanen och se till att 

den finns på byggarbetsplatsen. 

Han anser att Beställarens underlag till arbetsmiljöplan i sig är ett ostrukturerat 

dokument innehållande krav och en inventering av icke bedömda risker. Det han 

menar är att alla risker och krav är ihopblandade, stora som små. 

Tillsammans med de krav som framgår i Beställarens underlag till arbetsmiljöplan 

använder sig Skanska av egna mallar för att framställa den slutgiltiga 

arbetsmiljöplanen.  

Arbetsmiljöansvaret är ytterst alltid beställarens ansvar. Ansvaret att upprätta en 

arbetsmiljöplan delegeras från beställaren till entreprenören. Därför skickar 

Trafikverket iväg Beställarens underlag till arbetsmiljöplan till entreprenörerna som 

stöd och underlag. I kontrakthandlingarna står det att entreprenören bör ta hänsyn till 

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan. Trafikverket har tänkt att arbetsmiljöplanen 

ska innehålla riskbedömning i sig men det gör den inte i Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan. 
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6.3 Subterra 

6.3.1 Kort om Subterra gällande E4 Förbifart Stockholm 

Subterra är ett tjeckiskt byggföretag som tillsammans med det slovakiska företaget 

STI genomför en arbetstunnel i Sätra varv, en tillfällig arbetstunnel i Skärholmen och 

en tillfällig hamn i Sätra för transport av bergmassor. 

Arbetstunneln FSE210 i Sätra varv omfattar cirka 500-700 meter tunnel med 

reningsanläggning och vatten- och serviceanläggning. Detta delprojekt är en 

generalentreprenad där Trafikverket är BAS-P och ÅF/AECOM har 

projekteringsansvaret. Denna arbetstunnel kan ses som en förberedande 

entreprenad för kommande delprojekt i E4 Förbifart Stockholm.  

Hans Torstensson är en av de två representanterna för BAS-U hos Subterra Sverige 

och har varit det sedan systemet med BAS-P och BAS-U infördes 2009. Som 

ansvarig arbetsledare har arbetsmiljön varit ett ansvarsområde för honom även innan 

2009, i projekt som Citybanan och Södra länken.  

Arbetsmiljömässigt är hans uppgifter att följa de lagar och förordningar som gäller i 

Sverige och anpassa de i produktionen så att arbetet med arbetsmiljön drivs på ett 

säkert sätt.  

När BAS-U på Subterra fått Beställarens underlag till arbetsmiljöplan från Trafikverket 

kompletteras den med risker utifrån deras egna bedömningar. När alla risker är 

identifierade utförs en riskanalys där riskerna utvärderas utefter nedanstående 

punkter (se tabell 6.3, 6.4 och 6.5 som visar hur riskanalysen fungerar). 

 Vad är sannolikheten att det kan ske? 

 Vilka konsekvenser finns det? 

 Vilka åtgärder är tillgängliga? 

 Vilka förbättringar?  

En risk med röd markering får inte lämnas utan måste åtgärdas till åtminstone en gul 

markering eller om möjligt grön. 



24 
 

Tabell 6.3  Riskanalys används för bedömning av risker, innan skattning av vidtagna åtgärder

 

Tabell 6.4, Riskanalys används för bedömning av risker, efter skattning av vidtagna åtgärder. 
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Tabell 6.5 skattning av de olika värdena. 
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6.4 AECOM15 

6.4.1 Kort om AECOM och John Forshaws roll gällande E4 Förbifart Stockholm 

AECOM Technology Corporation som är det fullständiga namnet är ett amerikanskt 

företag inom infrastruktur med verksamhet i många delar av världen. AECOM 

tillhandahåller allt inom projektering (planering, konstruktion, arkitektur mm) för bil-

och järnvägar, broar, flygplatser, eldistribution, kraftledning osv. 

John Forshaw jobbar på AECOM i Storbritannien där han i E4 Förbifart Stockholm är 

förfrågningsunderlagsansvarig för entreprenad FSE302 delprojekt i tunnel. 

Generellt inom arbetet med arbetsmiljön är han ansvarig för att säkerställa att de 

projekterande delarna uppfyller kraven i CDM (Construction, Design and 

Management Regulations), som är ett brittiskt lagkrav av Health and Safety 

Executive. Det syftar på att säkerställa att alla som jobbar inom projekteringen i ett 

projekt tar hänsyn till arbetsmiljön i alla skeden. Health and Safety Executive kan ses 

som den brittiska motsvarigheten till arbetsmiljöverket i Sverige och CDM är 

motsvarigheten till arbetsmiljölagen.  

6.4.2 Skillnaden i arbetsmiljöprocessen mellan Storbritannien och Sverige 

Utifrån Johns erfarenhet är säkerhetskulturen inte lika stor i Sverige. Några av de 

stora entreprenörerna gör definitivt en stor ansträngning inom området, men på 

många byggarbetsplatser finns mycket utrymme till förbättringar.  

AECOM jobbar aktivt med att ha säkerheten i spetsen för alla aktiviteter. Detta är 

något som skulle kunna förbättras i Sverige.  

I Storbritannien jobbar AECOM mycket med trafiksäkerhetsrevisioner där resultatet 

av granskningar från alla de stora vägsystemen från 30 år tillbaka i tiden finns 

tillgängliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Revisionerna genomförs av oberoende 

grupper som granskar mönster i olika stadier av utveckling för att försäkra sig om att 

säkerheten maximeras. Denna process har varit obligatoriskt i Storbritannien i flera 

års tid. Det finns en annan europeisk motsvarighet till trafiksäkerhetsrevisioner men 

på grund av att Trafikverket inte har planerat in detta rent tidsmässigt, har det inte 

genomförts i E4 Förbifart Stockholm. 

                                                           
15

 John Forshaw - Förfrågningsunderlagansvarig i delprojekt FSE302. 
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6.5 Synpunkter och förbättringar av de genomförda intervjuerna 

6.5.1 Trafikverkets synpunkter och förbättringar 16 

Dokumentet PM Arbetsmiljö har vid projektstarten inte varit ett krav från Trafikverket. 

Med facit i hand borde det ha varit det då det är ett dokument som bör utföras 

parallellt med projekteringen. Visserligen uppnås samma resultat i slutändan genom 

att extrahera informationen från projektörens generella dokumentation av sin 

projektering men vägen fram till det slutgiltiga resultatet blir enklare om man från 

början specifikt dokumenterar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Exempelvis med hjälp av 

projekteringslogg parallellt med projekteringen blir vägen till att skapa PM Arbetsmiljö 

enklare. Projekteringslogg är ett dokument som projektören regelbundet använder sig 

av för att dokumentera sin egen tankegång, både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett 

tekniskt perspektiv i varje arbetsmoment.  

Gällande förbättringar hos ÅF/AECOM har Trafikverket fått intrycket att det vid 

uppstart av projektverksamheten behövs mer stöd. Med andra ord att konsulten själv 

ser till att tillräcklig kompetens finns i alla områden och att alla har satt sig in i sina 

roller innan projektet startas upp. Lars nämnde även att detta är något som bör 

förbättras från Trafikverkets sida. 

 

Kontaktpersonen som Lars har haft på ÅF har bytts ut ett antal gånger vilket har 

resulterat i försvårat samarbete då ersättaren inte varit tillräckligt integrerad i 

projektet när denna blir tillsatt. Lars har fått en känsla av att den nyligen tillsatta 

personen inte haft koll på var föregående person avslutat sitt arbete. Det är viktigt 

från båda parterna att se till att ansvarig person har tillräcklig kompetens och är 

tillräckligt integrerad i sina arbetsuppgifter så att samarbete sker så bra som möjligt. 

Trafikverket vill i E4 Förbifart Stockholm framföra en bättre kommunikation mellan 

alla BAS-U genom att skicka ut erfarenheter, så kallad Lesson learned minst en gång 

i månaden samt informera projektören om vilka risker som finns och olyckor som har 

skett (se Tabell 6.2). 

                                                           
16

 Lars Bergström, Stödfunktions roll till BAS-P, Trafikverket 
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Slutligen nämnde Lars att Trafikverket själva måste bli tydligare gentemot 

entreprenören och projektören gällande deras uppdrag i projektet, vad som förväntas 

av dem och att deras kompetens säkerställs.  

6.5.2 Skanskas synpunkter och förbättringar 

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan ses som ett ostrukturerat dokument av icke 

bedömda risker enligt Jonas.  

 

6.5.3 Subterras synpunkter och förbättringar 

Enligt Hans har skillnaden i kvalitén av arbetsmiljöplanen mellan E4 Förbifart 

Stockholm och Citybanan inte varit så stor. Även om det har inträffat en del dödsfall i 

Citybanan, har det inte berott på arbetsmiljöplanen i sig, utan på grund av olyckliga 

omständigheter. Några av dödsfallen som inträffat har varit spårrelaterade olyckor 

där speciella regler har gällt. Brist på erfarenhet inom dessa arbetsområden där 

säkerhetsreglerna inte följts helt kan ha varit anledningen. 

I frågan om vilka synpunkter som Subterra haft gällande Beställaren underlag till 

arbetsmiljöplan, svarar Hans att projekteringssidan inte är någon 

produktionspersonal. Det som menas är att projektören har en tendens att se 

projektering för teoretiskt istället för praktiskt. 

Samarbetet och dialogen med Trafikverket har varit bra. Arbetsmiljömöten sker var 

fjärde vecka med Trafikverkets arbetsmiljöexperter där de tillsammans går igenom 

projektet ur ett arbetsmiljöperspektiv. Syftet är att dela med sig av varandras tankar 

och åsikter för att hitta lösningar på problem som uppstått eller som kan komma att 

uppstå. 

Någon direkt kontakt mellan BAS-U i olika delprojekt finns inte ännu. Själva 

produktionen är fortfarande i ett tidigt skede där många av entreprenaderna inte har 

startat. I projektet Citybanan har det vid några tillfällen varje år hållits större 

möten/seminarium med Trafikverket, platschef och BAS-U från olika entreprenader i 

projektet i syfte att ta lärdom av varandras erfarenheter i delprojekten. Detta har 

upplevts som väldigt positivt och troligtvis är det något som kommer att genomföras i 

projektet E4 Förbifart Stockholm också. 
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Dialogen mellan Subterra och ÅF/AECOM sker via Trafikverkets projektledare vid 

behov. 

6.5.4 AECOM: s synpunkter och förbättringar 

Först och främst är det viktigt att tillsätta en stark arbetsmiljöledning tidigt i projektet. 

En stark arbetsmiljöledning ska besitta kompetens och erfarenhet och se till att 

medarbetarna vet sina arbetsuppgifter och tillhörande ansvar. Alla som är 

involverade i projekteringen ska genomgå en projektanpassad arbetsmiljöutbildning, 

inte bara de i arbetsmiljöledningen. 

Att ha en regelbunden kommunikation är viktigt, exempelvis i form av workshops för 

att säkerställa att budskapet gällande arbetsmiljöns betydelse i alla delar som 

projekteras är tydligt. 
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7. Analys  

I analysdelen lyfts våra egna tankar och synpunkter fram angående de 

förbättringsförslag som BAS-P, BAS-U och AECOM delat med sig av under 

intervjuerna. 

Genom att först analysera BAS-U:s åsikter och därefter BAS-P:s åsikter fås en 

klarare bild av hur ÅF/AECOM som projektör kan förbättra sig i kommande projekt 

med avseende på arbetsmiljön. Synpunkterna från alla håll är viktiga att ta hänsyn till 

för att komma fram till förbättringsförslag. Som tidigare nämnts ingår dokumentet 

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan som ett styrande dokument i 

kontrakthandlingarna mellan Trafikverket och entreprenörer. Det som vill sägas, är att 

tankar och synpunkter kring Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är en väg till 

förbättringsförslag till projektören, framförallt för ÅF i kommande projekt (se figur 7.1).  

 

 

Figur 7.1 Förbättringsförslag till projektören.  
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7.1 Analys av synpunkter från entreprenörerna 

Under resultatet av intervjun med Hans Torstensson på Subterra nämndes det att 

skillnaden i kvalitén på arbetsmiljöplanen mellan projektet E4 Förbifart Stockholm och 

Citybanan inte har varit så stor. Projektet Citybana har varit ett olycksdrabbat projekt 

där ett antal dödsfall inträffade. Det har berott på olyckliga omständigheter och 

oerfarenhet av arbetare i speciella förhållanden. De flesta av olyckorna som 

inträffade var i områden i närheten av spårtrafiken där speciella regler gällde. 

Det som vill sägas här är att anledningen till olyckorna kan vara många men det kan 

till stor del berott på att arbetarna inte följt dessa regler till punkt och pricka. Oavsett 

hur väl projektören genomfört arbetet kring detta, kan inte riskerna elimineras till 

hundra procent. Så länge arbetarna inte följer reglerna till punkt och prickar förblir 

risken till att en olycka inträffar alltid högre. En av de största farorna i 

infrastrukturprojekt är arbetena nära trafiken. I bygget av Citybanan var spårtrafiken 

en stor fara och i E4 Förbifart Stockholm biltrafiken. Det är därför viktigt att 

projektören i sådana projekt lägger stor vikt kring säkerhetsarbetet för arbeten nära 

trafikerade leder. (Se rubrik 6.5.3 förbättringar och synpunkter).  

John Forshaw nämnde i intervjun att det finns en möjlighet till förbättring i 

arbetsmiljökulturen i Sverige. En av de viktiga synpunkterna är att det saknas 

trafiksäkerhetsrevisioner i E4 Förbifart Stockholm eller det har inte prioriterats rent 

tidsmässigt. Detta är något som är betydelsefullt för arbetsmiljön och Trafikverket bör 

överväga att ha med detta i kommande projekt i syfte att förebygga olyckor i bygg- 

och driftskedet (Se rubrik 6.4.2).  

I frågan om förbättringar av Beställarens underlag till arbetsmiljöplan tycker Hans 

Torstensson att BAS-P/projektören har en tendens att se väldigt teoretiskt på vissa 

saker då denna inte är någon produktionspersonal. Det som menas är att projektören 

planerar och projekterar mycket men de lösningar som tas fram är inte alltid 

produktionsanpassade rent arbetsmiljömässigt vilket är ett problem idag. Ett exempel 

på detta är hur man jobbar ergonomiskt riktigt för att undvika förslitningsskador men 

detta verkar från projekteringshåll vara svårlöst enligt Hans. Det är lättare sagt än 

gjort men en lösning kan vara att man genom att från projekteringshåll skaffar sig 

mer erfarenhet inom det praktiska kan dessa problem bli mindre svårlösta (Se rubrik 

6.5.3 förbättring och synpunkter).  
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En annan synpunkt kring Beställarens underlag till arbetsmiljöplan som Jonas Green 

lyfte fram är att BAS-U egentligen inte har någon större nytta av underlaget som de 

får från Trafikverket för att kunna upprätta en arbetsmiljöplan. Även detta kan vara ett 

resultat av att projektören utför arbetet utifrån ett mer teoretiskt perspektiv. I nuläget 

innehåller Beställarens underlag till arbetsmiljöplan en inventering av risker. Den 

borde egentligen innehålla en riskanalys som visar sannolikhet till olycka, dess effekt 

och åtgärder. Den skulle kunna vara bättre strukturerad genom att sortera riskerna 

utifrån vilka konsekvenser de ger, exempelvis börja med de risker som ger mindre 

allvarliga konsekvenser eller tvärtom (Se rubrik 6.5.2 förbättringar och synpunkter). 

Otydlighet från Trafikverket gällande Beställarens underlag till arbetsmiljöplan är en 

viktig punkt att lyfta fram. Det är viktigt att skilja på vad som är krav och vad som är 

risker då det inte finns någon anledning att informera arbetarna på byggarbetsplatsen 

vad som är krav. Ett exempel på detta är att det i kraven i Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan står att en dörr ska vara E60. Den typen av information behöver 

arbetarna inte veta om, dels för att det inte är deras arbetsuppgift att se till att kraven 

uppfylls och dels för att de inte har lika kompentens eller erfarenhet gällande kraven. 

Arbetarna är intresserade av vilka risker som finns och vilka arbetssätt man bör följa 

för att undvika olyckor. Det som vill sägas här är att Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan bör förbättras då det är ett grundläggande underlag till 

arbetsmiljöplanen. Att förbättra Beställarens underlag till arbetsmiljöplan leder till en 

förbättrad struktur på arbetsmiljöplan då den upprättas.  

Skillnaden i arbetssättet mellan generalentreprenad och totalentreprenad är att en 

totalentreprenad innefattar både BAS-P- och BAS-U-rollerna medan 

generalentreprenaden endast innefattar BAS-U-rollen. Redan där blir 

kommunikationen mellan BAS-P och BAS-U enklare i en totalentreprenad jämfört 

med en generalentreprenad. Det beror på att man i en totalentreprenad är både 

BAS-P och BAS-U men däremot kan ett annat företag projektera åt dem som i 

delprojekt FSE105. I en generalentreprenad är kommunikationen mer komplicerad. 

Exempelvis i delprojekt arbetstunneln FSE210, där tre olika parter är inblandade, 

Trafikverket som beställare och BAS-P, ÅF/AECOM som projektör, och Subterra som 

BAS-U och entreprenör.  
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7.2 Analys av tankar och synpunkter från Trafikverket 

Att bedriva en fungerande arbetsmiljöprocess för att minimera riskerna på 

byggarbetsplatsen är inte det lättaste. Under planerings- och projekteringsskedet 

tittar man närmare på alla arbetsmiljöfrågor och risker som kan förekomma och 

därefter försöka komma fram till åtgärder för att minimera dessa. 

 

 

Under intervjun med Lars Bergström på Trafikverket togs några förslag upp till 

förbättringar.  

Att alla hittar sin roll i projektet direkt vid starten är viktigt, både från beställar- och 

projektörshåll. Det är viktigt att alla är integrerade och kan tillräckligt om sin del i 

projektet när det startas upp så att den första tiden inte går till inlärning. Självklart är 

det så att allt inte går att lära sig innan projektet har startat men att tid läggs på att 

integrera sig i det som är möjligt. En tidig integrering i projektet medför en ökad 

kompetens då en stor del av kompetensen beror på hur mycket kunskap som besitts 

inom arbetsmiljöområdet.  

För att samarbetet mellan beställaren och projektören ska fungera så bra som möjligt 

är det viktigt att båda parterna har den kompetens som krävs. Skulle det vara så att 

ena parten inte besitter tillräcklig kompetens kan det resultera i att den andra parten 

tvingas göra mer än vad som egentligen krävs vilket i sin tur kan leda till ett sämre 

resultat samt en förskjutning i tidsplaneringen. Omständigheter som kan försvåra 

detta är då ett skifte av person sker i ett ansvarsområde. För att upprätthålla samma 

kvalité på arbetet är det viktigt att ersättaren blir tillräckligt introducerad i arbetet samt 

var det ska återupptas (Se rubrik 6.5.1). 

 

Som Lars Bergström nämnde under intervjun, att Trafikverket själva måste bli 

tydligare gentemot entreprenören och projektören gällande vad som förväntas av 

dem i uppdragen de utför, är även det en viktig aspekt. Även om det är 

entreprenören och projektören som utför arbetet ligger det ändå i beställarens 

intressen att resultatet når upp till deras förväntningar eftersom de har det yttersta 

arbetsmiljöansvaret. 
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Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att projektören har ett bra 

arbetsmiljöledningssystem för att kunna hantera och samordna teknikområdena på 

ett bra sätt. En viktig grundsten i detta är att en stark och kompetent 

arbetsmiljöledning tillsätts i en tidig fas i projektet. Vid intervjun med John Forshaw 

bekräftar han detta. 

En del i ett arbetsmiljöledningssystem är att skriva projekteringslogg för att kunna 

följa upp hur projektören har tänkt i ett visst arbetsmoment.. Anledningen till att skriva 

projekteringslogg beror på två viktiga aspekter. Den ena aspekten är för att 

projekteringsskedet pågår i flera år för sådana infraprojekt liknande E4 Förbifart 

Stockholm. Den andra aspekten är för att alla projektörer planerar och projekterar på 

olika sätt även om de tar hänsyn till arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen. Där 

behövs det i projekteringslogg en förklaring för varje arbetsmoment för att få övriga 

medarbetare/delprojektledare från Trafikverket att förstå hur projektören har 

integrerat sig i arbetsmoment ur ett arbetsmiljöperspektiv. På grund av detta har 

Trafikverket haft svårigheter att följa hur projektören har tänkt gällande 

arbetsmiljöfrågor för de olika delprojekten i E4 Förbifart Stockholm. Det är 

huvudanledningen till att Trafikverket har beslutat att tre år efter kontraktsskrivning 

begära från ÅF/AECOM att skapa en PM-Arbetsmiljö.  
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8. Slutsats/Rekommendation 

Utifrån de utförda intervjuerna har förbättringsförslag tagits fram inom arbetssätt för 

arbetsmiljö som författarna rekommenderar att ÅF tar till sig inför kommande projekt. 

 

Inledningsvis bör arbetsmiljöledningen tillsättas i en tidig fas i projektet för att se till 

att medarbetarna är medvetna om vad deras arbetsuppgifter innebär. Alla som är 

involverade i projekteringen bör genomgå en projektanpassad arbetsmiljöutbildning, 

inte bara de som är i arbetsmiljöledningen. 

Om ett problem identifieras är det viktigt att andra får veta om det. Parallellt med 

projektering ska en projekteringslogg regelbundet användas för att visa hur 

projektören har tänkt i varje arbetsmoment. 

För att bedriva en bra arbetsmiljöprocess krävs en bra kultur inom området. Fyra 

grundläggande frågor som projektören bör ta hänsyn till vid dokumentering av 

projekteringslogg: 

 Vad och hur ska det göras? 

 Vad kan gå fel? Vilka risker finns? 

 Vad kan göras för att göra det säkrare? 

 Hur kan dessa frågor förmedlas till andra?  

 

Personer som tidigare har haft produktionen som arbetsplats rekommenderas starkt 

att medverka i projekteringen då de besitter en mer praktisk kunskap.  

I dagsläget har ÅF produktionsplanerare i syfte att produktionsanpassa 

projekteringen. ÅF kan dock förbättra sig ytterligare kring produktionsanpassad 

projektering genom att ge alla som är involverade i projekteringen en bättre kunskap 

inom det praktiska. Det kan göras genom exempelvis regelbundna besök på 

byggarbetsplatser med aktuella projekteringsområden i fokus med avseende på 

arbetsmiljö.   

 

Strukturen behöver ändras i Beställarens underlag till arbetsmiljöplan genom att 

separera dokumentet till två olika delar, krav för sig och risker för sig. Dokumenten 

bör döpas om till Beställarens riskunderlag till arbetsmiljöplan och Beställarens 

kravunderlag till arbetsmiljöplan. 
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Dokumentet Beställarens riskunderlag till arbetsmiljöplan bör förbättras genom att 

sortera riskerna beroende på dess tyngd samt bifoga åtgärdsförslag. Detta är en 

rekommendation till Trafikverket som ÅF skulle kunna ta med sig i diskussion med 

Trafikverket då det är Trafikverket som sätter strukturen för Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan.  

 

I kommande projekt bör ÅF/AECOM se över hanteringen av byte av personer i 

arbetsmiljöområdet genom att ställa krav på de ansvariga personerna att 

dokumentera hela processen från dag ett i syfte att underlätta för ersättare i 

arbetsområdet vad som har genomförts, hur det har genomförts och vart arbetet ska 

återupptas. 

 

Figur 8.1 Projektörens process från att ta emot Beställarens underlag till arbetsmiljöplan, till en färdigställd Beställarens underlag till arbetsmiljöplan  

  

Källförteckning 

Elektroniska källor: 
  1 Trafikverket, Om E4 Förbifart Stockholm-projektet, uppdaterat 2015-04-22, 

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-

lan/Forbifart-stockholm/Om-projektet/, använd 2016-04-01. 

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Om-projektet/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Om-projektet/
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Bilagor 

Om E4 Förbifart Stockholm- projektet 
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Kommentar till paragraf 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kommentar till paragraf 13-15 
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Kommentar till paragraf 8 

 

 

 

 

 

 
Kommentar till paragraf 10 

 

 

 

 

  



 

Frågor till BAS-U i Skärholmen (Skanska och Subterra)  

1. Vilka arbetsuppgifter har du som BAS-U i det här projektet? 

2. Vilka projekt har du varit BAS-U i tidigare? Hur skiljer sig det här projektet 

jämfört med tidigare projekt? 

3. Hur ser arbetsgången ut från det att ni tar emot Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan till det att arbetsmiljöplanen är färdigställd ute på 

byggarbetsplatsen?  

 Hur mycket tid lägger ni på det? Har ni någon nytta av Beställarens 

underlagtill arbetsmiljöplan från BAS-P? 

4. Hur ser eran checklistor ut som ni tar fram jämfört med projektörens 

checklistor? 

5. Vad har ni som BAS-U för synpunkter på Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan från BAS-P? Förbättringar? 

6. Hur har samarbetet/dialogen mellan er och Trafikverket varit? Hur ofta sker 

den? Förbättringar? Har ni någon direktdialog med andra BAS-U i projektet? 

7. Har ni haft någon dialog med ÅF/AECOM under projektets gång eller har allt 

förts via Trafikverket? 

8. Trafikverket skickar ut minst en gång i månaden ett brev/mail till alla 

projektets delar om de olyckor/tillbud som har skett? Hur ser ni på det? Hur 

har det fungerat?  

9. I projekteringsskedet har de en projekteringslogg där de dokumenterar de 

olika händelser samt hur de har tänkt. Har ni liknande dokument?  

10. I bygget av Citybanan inträffade en del olyckor. Hur skiljer sig Beställarens 

underlag till arbetsmiljöplan mellan Citybanan och E4 Förbifart Stockholm? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor till Beställaren (Trafikverket): 

 Vilken roll har du (Lars Bergström) i projektet E4 Förbifart Stockholm? 

Citybanan:                                                                                                    

 I bygget av Citybanan inträffade en del olyckor. Hur skiljer sig Beställarens 

underlag till arbetsmiljöplan och arbetet med arbetsmiljöfrågor i 

projekteringsskedet för Citybanan jämfört med E4 Förbifart Stockholm?  

Utvärderingar från Citybanan (tillgänglig AMP?). 

 I E4 Förbifart Stockholm har Trafikverket BAS-P-rollen där arbetsuppgifterna 

delegeras till ÅF/AECOM. Är upplägget detsamma i Citybanan? 

Södra länken: 

 I bygget med Södra länken skedde i princip inga olyckor. Hur skiljer sig 

Beställarens underlag till arbetsmiljöplan och arbetet med arbetsmiljöfrågor i 

projekteringsskedet jämfört med E4 Förbifart Stockholm? Utvärderingar från 

Södra länken (tillgänglig AMP?). 

 I E4 Förbifart Stockholm har Trafikverket BAS-P-rollen där arbetsuppgifterna 

delegeras till ÅF/AECOM. Är upplägget detsamma i Södra länken?  

Förbifart Stockholm:  

Under projektering: 

 Varför har ni valt att ha kvar rollen som BAS-P? Vilka fördelar och nackdelar 

har detta? Hur skiljer det sig från om ÅF/AECOM skulle haft rollen som  

BAS-P? 

 Vilka i projekten är BAS-P nu? Varför just de rollerna? 

 Hur insatta är ni i projekteringen som ÅF/AECOM utför?  

 Vilka krav och tankar har Trafikverket från detta projekt (E4 Förbifart 

Stockholm) ur ett arbetsmiljöperspektiv? 

 Hur ser arbetsgången ut från att ni tar emot Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan från ÅF/AECOM till att ni lämnar över den till entreprenören? 

 Tar även de andra FSK-uppdragen fram Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan (typ FSK07)? Sätter ni ihop alla till en Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan? 



 

Överlämning till entreprenören: 

 Vad har BAS-U haft för synpunkter på Beställarens underlag till 

arbetsmiljöplan? Har något saknats? 

 Hur har dialogen varit mellan ÅF/AECOM och entreprenören ur ett 

arbetsmiljöperspektiv? Förbättringar? 

Återföring till andra delprojekt: 

 Om en olycka sker i en viss del av tunnel, kommer detta påverka alla delar av 

projektet? 

 

Dokumentering till framtida projekt: 

Ett av målen med vårt exjobb är att ta reda på hur dokumentering kan förbättras i 

form av projekteringslogg, särskild checklista, särskilt dokumentationsansvarig e d.  

Har du några synpunkter kring det? 

Samarbetet med ÅF/AECOM:  

 Hur har samarbetet med ÅF/AECOM fungerat? Vad har fungerat bra 

respektive dåligt? 

Uppföljning-PM: 

 Hur tycker du att dokumentet PM Arbetsmiljö har fungerat? Några konkreta  

 tips på hur PM arbetsmiljö kan förbättras?                                        

 Vad gör ni med PM:et? Är det här ett dokument som Trafikverket skickar 

vidare till entreprenörer? 

Förslag till förbättring: 

 Har ni på Trafikverket några förslag på förbättringar till Beställarens underlag 

till arbetsmiljöplan och arbetet med arbetsmiljöfrågor? Vad/vilka synpunkter 

har BAS-U? Hur har arbetet kring PM Arbetsmiljö fungerat? Några 

förbättringsförslag till detta?  

 



 

 Hur har dialogen mellan er och ÅF/AECOM varit (spårbarhet, 

kommunikation)? Förbättringar? 

 

 Tycker ni att ÅF/AECOM har tillräcklig kompetens gällande arbetsmiljö? 

Om nej – varför inte? 

 

 Vad skulle ni önska att Trafikverket hade gjort annorlunda nu med ”facit i 

hand”? Hur ser ett ”drömprojekt” ur ett arbetsmiljöperspektiv ut? 

 

 Vad skulle ni önska att ÅF/AECOM hade gjort annorlunda nu med ”facit i 

hand”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


