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GRANSKNING  
AV RITNINGAR  
UR ETT 
ARBETSMILJÖ  -
PERSPEKTIV
En handbok för att undersöka arbets-
miljön på fartyg vid ny- och ombyggnad.

FÖRORD
Denna handbok är ett resultat av ett forskningsprojekt som 
syftar till att förenkla granskningen av fartygsritningar ur ett 
arbetsmiljöperspektiv� 

Forskningsprojektet genomfördes på Chalmers tekniska högskolas 
institution för produkt- och produktionsutveckling, avdelning 
Design & Human Factors, och finansierades av Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus� Projektledare vid Chalmers har varit Anna-Lisa 
Osvalder�

För att minska risken för olyckor och ohälsa och är det viktigt att ta 
hänsyn till arbetsmiljön redan när man planerar att bygga ett nytt 
fartyg eller bygga om delar av ett fartyg� Det är i planeringsskedet 
som det är lättast att påverka hur arbetsmiljön kommer att bli� 
När fartyget väl är byggt kan det vara både svårt och dyrt att göra 
ändringar�

Metoden för granskning som denna handbok beskriver har till stor 
del utvecklats med hjälp av sjömän och deltagare vid SEKO Sjöfolks 
skyddsombudsutbildningar� Ett stort tack till er alla!

Cecilia Österman 
Göteborg, maj 2013
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Om man granskar ritningar av ett 
fartyg i ett tidigt skede när man bygger 
om eller bygger nytt ökar chansen att 
få en bättre arbetsmiljö ombord.

D
enna handbok beskriver en metod för att granska ritningar 
ur ett arbetsmiljöperspektiv vid ny- eller ombyggnad av 
hela eller delar av fartyg. Det är inte alltid så enkelt att 
bedöma hur den färdiga arbetsmiljön kommer att se ut ge-

nom att enbart titta på ritningar. Syftet med metoden som beskrivs 
här är att underlätta genomförandet av en systematisk granskning 
av fartygsritningar med fokus på de arbetsuppgifter som ska utföras 
ombord. 

Om man redan på ritningsstadiet i en ny- eller ombyggnadspro-
cess kan upptäcka brister och begränsningar i arbetsmiljön ökar 
möjligheterna att utföra arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt 
sätt i den färdiga miljön. Målet med att granska ritningar ur ett 
arbetsmiljöperspektiv är att skapa hållbara arbetsplatser som inte 
orsakar ohälsa och olycksfall.

Metoden ställer inga särskilda krav på förkunskaper. Den kan an-
vändas av till exempel fartygens skyddsombud eller annan personal 
ombord, liksom av andra personer som på olika sätt deltar i arbetet 
med att utforma arbetsplatser ombord, såsom fartygskonstruktörer, 
inspektörer från rederi, klassificeringsbolag, myndigheter, försäk-
ringsbolag med flera.

Det är en fördel att använda metoden och denna handbok i en 
grupp sammansatt av personer med varierande bakgrund och 
kompetens för att få ett komplett perspektiv vid granskningen av 
ritningarna. 

Metoden kan användas med såväl två- och tredimensionella 
ritningar som skalmodeller i trä, papp eller plast. Vilken typ av 
ritning eller modell man väljer beror på vad som finns tillgängligt 
och är praktiskt och ekonomiskt genomförbart i det enskilda fallet. 
Ofta kan en kombination av olika sätt att avbilda verkligheten vara 
användbar vid granskningen.

Handbokens innehåll
Handbokens första del ger den bakgrund som behövs för att ge-
nomföra en ritningsgranskning. Avsnittet ”Varför ska man granska 
ritningar?” redogör för vilka fördelar det finns med att involvera 
användarna när man bygger om eller bygger nytt. 

Bakgrunden ger även en beskrivning av ”Fartyget som både 
arbetsmiljö och boendemiljö”. Avsnittet ”Fakta om uppgiftsanalys 
och ritningsgranskning” beskriver hur man kan göra en analys av 
arbetsuppgifter samt fakta om olika ritningstyper och skalmodeller 
som kan användas för att avbilda verkligheten.

Ett fartyg brukar ofta liknas vid ett litet samhälle i miniatyr och 
det är omöjligt att granska alla delar i detalj. I avsnittet ”Utformning 
av fartyg” ges några tips att tänka på när man granskar utform-
ningen av olika arbetsplatser på ett fartyg. Avsnittet utgör ingen 
heltäckande förteckning över alla tänkbara arbetsuppgifter, men kan 
användas som inspiration för granskningsgruppen.

I handbokens andra del, ”Granskningen”, beskrivs i detalj hur man 
går till väga vid ritningsgranskningen och hur man använder de 
olika formulären. n

Att granska 
fartygsritningar

! Arbetsuppgift 
i fokus

Metoden kan användas 
med både två- och 
tredimensionella 
ritningar� 

Ibland kan det vara 
en fördel att göra en 
enkel skalmodell för 
en bättre känsla av 
utrymme och räckvidd�

1. Planering och prioritering
Arbetet inleds med en planering av vilka resurser och vilket un-
derlag som behövs� En prioritering görs av vilka arbetsområden 
på fartyget som ska granskas�

2. Analys av områdets arbetsuppgifter
De viktigaste arbetsuppgifterna som förekommer inom de 
valda arbetsområdena listas och beskrivs i avsnittets avslutande 
 formulär�  

3. Ritningsgranskning – arbetsuppgifter
De ritningar och annat underlag som finns tillgängligt granskas 
för att undersöka om arbetsuppgifterna går att utföra� Eventuella 
risker identifieras och bedöms�

4. Ritningsgranskning – sociala miljöer
Ritningar och annat underlag som finns tillgängligt granskas för 
att undersöka enskilda och gemensamma utrymmen för vila, mat 
och rekreation�

5. Handlingsplan
Resultaten från ritningsgranskningen sammanfattas i en hand-
lingsplan som kan användas av de konstruktörer som ansvarar 
för ny- eller ombyggnad av fartyget�
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Kunskap om användarna och deras 
behov, krav och synpunkter är grun-
den för ett lyckat utvecklingsarbete.

V
id utvecklingen av nya produkter, arbetsplatser och system 
behöver de som arbetar med utvecklingen få  förståelse för 
hur det ska användas och vilka som ska använda det.  

Det finns flera fördelar med att involvera användaren, 
som i detta sammanhang är fartygets personal, i en designprocess. 
Både som användare och utförare tillför de viktig praktisk kunskap 
om vilka arbetsuppgifter som utförs på ett fartyg och under vilka 
olika förhållanden uppgifterna ska uträttas. 

Ökat lärande
Denna praktiska och verklighetsförankrade kunskap är inte alltid 
känd av dem som ritar och konstruerar fartyget. Dessutom bidrar 
personalens  delaktighet till ett ökat lärande för alla involverade i 
designprocessen samt en acceptans hos personalen för det slutliga 
lösningsförslaget.

Innan ett fartyg byggs eller byggs om för en svensk beställare ska 
fartygets ritningar lämnas in som underlag för Transportstyrelsens 
tillsyn och bedömning av fartygets sjövärdighet, arbetsmiljö och bo-
endemiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska även personalen på fartyget 
eller deras arbetstagarorganisation ges möjlighet att komma med 
synpunkter på ritningarna. Motsvarande bestämmelser finns också i 
medbestämmandelagen.

Säkerhet och effektivitet
Syftet med att granska ritningar så tidigt som möjligt i en ny- el-
ler ombyggnadsprocess är att säkerställa att de uppgifter som ska 
utföras på arbetsplatsen kan utföras på ett så säkert och effektivt 
sätt som möjligt. Vid utformning av arbetsplatser gäller det att ha 
ett helhetsperspektiv. Inte bara den fysiska arbetsmiljön behöver 
be aktas utan även instruktioner, kompetens, bemanning och utbild-
ning spelar en stor roll för hur arbetet kan utföras. 

Brister i utformningen av arbetsplatser, produkter och system 
riskerar att leda till att den som ska utföra uppgiften:

• tillbringar för mycket tid med att lösa arbetsuppgiften, vilket i sin 
tur leder till mindre tid över för andra uppgifter.

• utför arbetet på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till skada på per-
soner, utrustning och miljö.

• blir stressad och osäker, vilket minskar förmågan att lösa uppgifter.
• inte vet hur man utnyttjar olika funktioner, vilket gör att nyttan 

inte kommer någon till godo.

Väl utformade arbetsplatser, produkter och system leder å  andra 
sidan till:

• att uppgiften kan utföras på ett säkert och effektivt sätt.
• minskad inlärningstid för att kunna utföra uppgiften.
• ett ökat engagemang och ökad nöjdhet hos dem som ska utföra 

uppgiften.

I förlängningen leder det också till lägre utvecklingskostnader. 
Ju tidigare man befinner sig i arbetet med utvecklandet av nya 
arbetsplatser, desto större är möjligheterna att genomföra änd-
ringar. Samtidigt är då kostnaderna för dessa ändringar låga. 

Figuren ovan visar en schematisk skiss över hur möjligheten 
minskar över tid att kunna ändra brister i utformningen. Samtidigt 
ökar också kostnaderna för att genomföra en förändring.

DEL 1 – BAKGRUND VARFÖR SKA MAN GRANSKA RITNINGAR?

Att involvera 
användaren

! 
Lagstöd för 
delaktighet

AML 6 kap� 4 och 6 §§ 
om samverkan och 
skyddsombuds rätt att 
ta del av handlingar

AFS 2001:1 om syste-
matiskt arbetsmiljö-
arbete� 4 och 8 §§ om 
arbetstagarnas del-
aktighet och riskbe-
dömning av arbets-
miljön 

SJÖFS 1992:6, 3–4 §§  
förhandling om 
bostads- och arbets-
lokaler, överlämning 
av handlingar och 
ritningar

MBL 19 § om rätten till 
information och att ta 
del av handlingar

(Se även litteraturlistan 
sist i handboken)

Hur möjligheten till och kostnaden för att genomföra förändringar 
 under ett utvecklingsarbete minskar respektive ökar över tid.

Möjlighet 
ändring

Kostnad 
ändring

Tid
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umgås under en stor del av året. Det ställer stora krav på en tillfred-
ställande boendemiljö och möjlighet till sociala kontakter, utblick 
och rörelse för både hälsa och välbefinnande.

I vår arbetsmiljö finns många fysiska faktorer som påverkar såväl 
komfort som prestation. Flera av de regler och gränsvärden som 
finns för arbetslivet grundas på beräkningar utifrån en genomsnitt-
lig arbetsdag på 8 timmar. På fartyg upphör dock inte exponeringen 
för till exempel buller och helkroppsvibrationer för att arbetstiden 
tar slut. Gränsvärden för exponering av buller och vibrationer på 
fartyg beräknas därför för 24 timmar. 

Speciella krav måste därmed ställas på besättningens bostads-
utrymmen, bland annat från medicinsk, komfort- och säkerhets-
synpunkt. Även lägre ljudnivåer som inte är hörselskadliga kan ge 
negativa effekter på människans hälsa och orsaka till exempel mus-
kelspänningar, förhöjd utsöndring av stresshormoner och koncen-
trationssvårigheter. Detta förhållande ökar i sin tur risken för skador 
genom olycksfall och kan minska effektiviteten i arbetet.

Även exponering för helkroppsvibrationer kan vara fysiskt och 
psykiskt belastande och ge upphov till trötthet och nedsatt pre-
stationsförmåga. Den kan också påverka leder, muskelfästen och 
diskarna i kotpelaren. 

För att öka det sociala välbefinnandet ombord bör besättningens 
behov av att kunna kommunicera och upprätthålla ett socialt nät-
verk tillgodoses. De emotionella nackdelarna, som en långvarig se-
paration från familj och vänner innebär, kan då lindras. Utrustning 
för så kallad social IT kan omfatta tekniska lösningar för nyheter 
och underhållning, radio, telefoni och internet. n

One size fits all? Det som är gjort för att passa alla passar sällan riktigt 
bra till någon. En arbetsplats måste kunna anpassas till olika användare.

Arbetsplatsen måste vara utformad med hänsyn till nödsituationer – går 
det att bära en bår genom utrymningsvägarna?

Fartyget som både arbetsmiljö och boendemiljö
När ett fartyg byggs är det nödvändigt att ta hänsyn till den tek-
niska utformningen av fartyget, men det är inte tillräckligt. Det är 
viktigt att se fartyget ur ett helhetsperspektiv, att betrakta det som 
ett system där människan och maskiner möts. 

Först och främst måste hänsyn tas till att vi människor är olika till 
storlek och styrka, vi har olika förmågor och begränsningar. Därför 
måste våra arbetsplatser i så hög grad som möjligt gå att anpassa efter 
olika användare. Hänsyn måste också tas till de arbetsuppgifter som 
ska utföras, hur arbetet är organiserat och hur dessa faktorer påver-
kar arbetsmiljön. Helhetsperspektivet innebär att man ser till alla 
slags förekommande arbeten, inte bara den normala driften med sina 
rutinuppgifter. Utöver dem måste man också ta med i beräkningen 
uppgifter som utförs i samband med städning, service och underhåll 
samt under olika nödsituationer såsom vid brand, evakuering av ska-
dad och när fartyget överges med flottar eller livbåt.

Bostadsutrymmen och gemensamma utrymmen
Utöver att vara en arbetsplats och en arbetsmiljö utgör många fartyg 
även en social miljö, ett andra hem där besättning äter, sover och 

DEL 1 – BAKGRUND VARFÖR SKA MAN GRANSKA RITNINGAR?
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Syftet med en uppgiftsanalys är 
att systematiskt beskriva hur olika 
arbetsuppgifter utförs.

E
n uppgiftsanalys beskriver hur sysslor utförs och kopplingen 
mellan olika sysslor. Den kan också beskriva vem som utför 
arbetet och under vilka förhållanden som det görs. 

En hierarkisk uppgiftsanalys, HTA (efter engelskans 
Hierarchical Task Analysis), är en vanlig metod för att analysera 
olika arbetsuppgifter som utförs på ett visst område. Den är ett bra 
verktyg för att kunna påvisa de behov och krav som behöver vara 
uppfyllda för att uppgifterna ska kunna gå att utföra på ett säkert 
och effektivt sätt. Metoden har utvecklats under ett stort antal år 
och används inom många industrier, inklusive kärnkraft, offshore 
och transportbranschen. 

En HTA börjar med att det övergripande målet för uppgiften 
identifieras. Det övergripande målet bryts ned i hierarkier av delmål 
och handlingar som måste utföras för att uppfylla målet. När inga fler 
underordnade handlingar kan hittas avgörs om någon av de under-
ordnade handlingarna kan delas upp i ytterligare delsteg. På detta sätt 
fortgår analysen tills den är tillräckligt detaljerad för ändamålet. 

Att analysera 
arbetsuppgifter

0 Brygga kaffe

1 Fyll vatten i kaffebryggare
1�1 Fyll kanna med rätt mängd vatten

1�2 Häll vatten i kaffebryggare

2 Fyll på kaffe i filter

2�1 Sätt filter i hållare

2�2 Mät upp kaffe

2�3 Placera hållare i kaffebryggare

3 Sätt på bryggare
3�1 Sätt på timer

3�2 Sätt på bryggare

0  
BRYGGA KAFFE

2  
Fyll på 
kaffe  
i filter

3  
Sätt på 
kaffe- 

bryggare

1  
Fyll vatten 

i kaffe-
bryggare

2�2  
Mät upp 

kaffe

2�3  
Placera 
hållare i 
kaffe-

bryggare

2�1  
Sätt filter  
i hållare

1�2 
Häll 

vatten  
i kaffe-

bryggare

3�2 
Sätt på 
kaffe- 

bryggare

1�1 
Fyll 

kanna 
med rätt 
mängd 
vatten

3�1 
Sätt på 
timer

Samma HTA, uppställd som ett flödesschema.

HTA i tabellform där det övergripande målet är att brygga kaffe.

Att läsa tekniska ritningar
Under utvecklingsarbetet arbetar konstruktörerna med att ta fram 
tekniska ritningar över allt från enskilda maskindelar till hela farty-
get. Ritningar ska bara kunna tolkas på ett sätt. Man använder sig 
av en standardiserad layout för linjetjocklek, textstorlek, symboler 
med mera. 

Skalan (längdskalan) på ritningen visar förhållandet mellan ett 
visst avstånd på ritningen och motsvarande avstånd i verkligheten. 
Om skalan till exempel är 1:250 innebär det att ett avstånd på 1 cm 
på ritningen är 250 cm i verkligheten. I detta exempel är ritningen 
en förminskning av verkligheten. 

I vissa detaljritningar kan det hända att man gör en förstoring av 
verkligheten (till exempel skala 100:1). En avbildning av verkligheten 
utan förstoring eller förminskning har skalan 1:1. 

En skallinjal eller skalstock kan användas för att förenkla läsandet 
av skalan på ritningen.

! 
Lagkrav sätter 
lägsta nivån

När man granskar 
ritningar är det 
viktigt att inte bara 
se till att olika lagkrav 
är uppfyllda med 
avseende på till 
exempel avstånd, 
utrymmen och 
obligatorisk utrustning� 

Lagkraven utgör 
den lägsta nivån på 
vilka krav som ska 
vara uppfyllda och 
säkerställer inte alltid 
en optimal utformning 
utifrån de uppgifter 
som ska utföras� 

DEL 1 – BAKGRUND FAKTA OM UPPGIFTSANALYS  
OCH RITNINGSGRANSKNING
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Ritningstyper
Tidigare utfördes alla ritningar för hand men i dag används främst 
olika datorprogram (CAD, förkortning av Computer Aided De-
sign). Med datorns hjälp finns nu möjlighet att göra ritningen i 
3D, vilket gör det lättare att tänka sig in i hur slutresultatet kom-
mer att bli.

För alla fartyg finns en ritning som kallas generalarrangemang 
eller GA, som visar en översikt över hela fartyget och dess olika däck. 
GA:t är ofta utfört i skala 1:250. Det är därför lämpligt att även an-
vända detaljritningar över de olika områdena som ska granskas för 
att bättre få en uppfattning om hur det kommer att se ut. 

Längst ner i högra hörnet på ritningar finns en ruta som kallas 
huvudfält. Rutan kan se lite olika ut på olika ritningar men där ska 
finnas uppgift om i vilken skala ritningen är gjord, namnet på det 
som är ritat, ritningsnummer och vem som har gjort ritningen. 

Att formulera behov och krav
Det är viktigt att formulera tydliga behov och krav vid granskningen 
av ritningarna. Dessa fungerar som vägledning vid den kommande 
utformningen och är viktiga i kommunikationen med konstruktörer 
och leverantörer av system och utrustning. 

Ju tydligare man beskriver vilka behov och krav som måste upp-
fyllas på arbetsplatsen för att kunna utföra uppgifterna på ett säkert 
och optimalt sätt, desto större möjlighet finns det till förändringar 
och en väl utformad arbetsplats.

De behov och krav som formuleras kan exempelvis inne-
hålla en beskrivning av hur lång tid en arbetsuppgift tar och 
hur ofta den utförs. De kan också innehålla en beskrivning av 
uppgiftens komplexitet, vilka omgivande förutsättningar som 
kan råda, krav på kommunikation och andra faktorer som är 
avgörande för att arbetsuppgiften ska kunna utföras av en eller 
flera personer.

Det ska kunna gå att avgöra om kraven som ställs är uppfyllda 
eller inte. Krav av typen ”hytten ska vara lätt att städa” är därför inte 
så bra, eftersom det är svårt att avgöra om det är uppfyllt eller inte. 

Tydliga krav
För att förtydliga är det också viktigt att till varje krav bifoga en kor-
tare förklaring eller motivering. Dessa förklaringar kan också vara 
till hjälp om det uppkommer motstridiga krav för att kunna avgöra 
vilket krav som är viktigast att uppfylla. 

Kraven kan till exempel vara att:

• det ska vara möjligt att transportera maskindelar till verktygsbän-
ken utan manuella lyft.

• det ska vara möjligt att ta in gods på pall direkt in till förrådet.
• det ska vara möjligt att förvara städutrustning på varje däck med 

tillgång till vatten och avlopp. n

En skallinjal är ett bra hjälpmedel som gör det lättare att utläsa avstånd vid läsning av ritningar.
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Olika förutsättningar. Genom att tejpa upp en ruta som motsvarar den verkliga storleken på 
en lucka på ett fartygs back kan personerna på bilden prova hur olika möjligheter de har att 
kasta en kastlina genom luckan beroende på kroppslängd.
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! 
Skalmodeller 
underlättar

Som komplement till 
två- och tredimen-
sionella ritningar kan 
det underlätta att göra 
enkla skalmodeller i 
trä, papp eller plast� 
Det kan räcka att tejpa 
upp olika avstånd och 
utrymmen på golv och 
väggar för att kunna gå 
omkring i ”modellen” 
och använda sin egen 
kropp som måttstock�

DEL 1 – BAKGRUND FAKTA OM UPPGIFTSANALYS  
OCH RITNINGSGRANSKNING
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Detta avsnitt tar upp några exempel 
och tips som kan vara bra att ha med 
sig när man granskar fartygsritningar.

M
ed fysisk arbetsmiljö menas de omgivande faktorer som 
påverkar människans arbetssituation. Belysning, buller 
och inomhusklimat är några av de viktigaste faktorerna 
att ta hänsyn till i den fysiska arbetsmiljön. Dessa fak-

torer bidrar till en god arbetsmiljö, som är en förutsättning för att 
man ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Övergripande om utformning av arbetsplatser
Arbetsstationer kan variera i utformning för både sittande och 
stående arbete. För varje enskild arbetsplats är det viktigt att beakta 
flera olika faktorer:

• Fysisk placering och tillgänglighet av arbetsutrustning.
• Undvik onödiga förflyttningar för att lösa arbetsuppgifter.
• Är arbetsstationen utformad för att underlätta nödvändig kom-

munikation?
• Hur är rörligheten på arbetsstationen?

• Arbetsstationens höjd – behöver man till exempel kunna se ut 
över arbetsplatsen? Går höjden att justera för olika användare el-
ler olika användningsområden?

• Vilka ytor behövs för arbetet som ska utföras och för avlastning?
• Finns utrymme för ben och fötter?

Förtöjningsarbete
Förtöjningsarbete är ett av de mest riskfyllda arbetena som utförs 
på ett fartyg och de olycksfall som inträffar vid förtöjningsarbete 
leder ofta till mycket svåra personskador, såsom amputationsolyckor. 
Det är därför extra viktigt att förtöjningsplatserna utformas för att 
minska risken för olycksfall:

• Förtöjningsarrangemanget planeras så att arbete med löstross kan 
undvikas, då hanteringen medför risk för både belastningsbesvär 
och klämskador.

• Samtliga spel förses med dubbla trummor (stuv- och arbetstrum-
ma), för att minska risken för att trossen skär ner och fastnar när 
man tar hem på spelet.

• Manövreringsanordningar till spelen utformas så att de kan ma-
növreras med uppsikt över förtöjningslinor, spelets trumma och 
kajen.

• Kontroller, spakar och instrument till de olika spelen utformas 
och placeras på ett likartat sätt för att undvika misstag. Manövre-
ring ska vara möjlig även med vinterhandskar.

• Spel, pollare och brytrullar placeras med tillräckligt säkerhets-
avstånd för att minimera klämskador och undvika skador om 
förtöjningslinor brister. Riskzoner på förtöjningsplatserna bör 
markeras tydligt och varaktigt på däck för att undvika att perso-

Den fysiska 
arbetsmiljön

UTFORMNING AV FARTYG

! 
Läs mer om 
arbetsmiljö

Mer om vad som är 
viktigt att tänka på vid 
utformandet av arbets-
platser finns att läsa i 
Arbetsmiljömanual för 
sjöfarten, som kan lad-
das ned kostnadsfritt 
från www�san-nytt�se

Riktvärden i centimeter. Lämplig arbetshöjd för sittande arbete (t v). Det 
bör finnas god plats för ben och fötter och utrymme att skjuta bak sto-
len. Händernas arbetsområde (t h). Man bör huvudsakligen arbeta med 
armarna inom det inre arbetsområdet (den mörkare ytan).

ca 45 cm

ca 30 cm

ca 130 cm

ca 80  cm

130

80

45

30

40-50 cm

Min. 65 cm

Min. 45 cm

Min. 20 cm

40–50

min� 20

min� 45
min� 65

Olika arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjd. De tre figurerna visar la-
gom arbetshöjd för tungt arbete (t v), lättare arbete (mitten) och preci-
sionsarbete (t h).

DEL 1 – BAKGRUND
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(1 200 x 800 mm) hela vägen in i respektive förråd. 
• Transportväg där transport med pallyftare sker ska i möjligaste 

mån vara fri från trösklar och andra hinder som ökar risken för 
klämskador och fysisk överbelastning. Tänk särskilt på vilka risker 
som finns med transport under sjögång.

• Fartygets förråd för färg, oljor och farliga kemiska ämnen placeras 
så att pallar kan köras in i förrådet och transport i lejdare begrän-
sas. Färg- och kemikalieförråd ska vara utrustade med ventilation 
och kofferdamm som begränsar spill. Större kärl ska inte förvaras 
så att man tvingas till tunga och farliga lyft över brösthöjd vid 
hanteringen. Utrustning för ögonsköljning ska finnas där oljor 
och kemikalier hanteras.

• Ämne och material i längder (till exempel rör, platt- och vinkel-
järn) som ofta levereras i sexmeterslängder ska kunna tas ombord 
och transporteras till materialförråd på ett tillfredsställande sätt 
utan att behöva kapas upp.

• Tyngre, kraftigt nedsmutsade maskindelar ska kunna transporteras 
till en maskinverkstad på ett tillfredsställande sätt även i sjögång. 
Transportvägen måste också kunna gå att rengöra på ett effektivt sätt.

Service och reparationer
Service och reparationer utförs av en stor del av fartygets besättning 
och inom alla avdelningar på fartyget. Generellt i arbetslivet är servi-
ce och reparationer bland de aktiviteter där flest arbetsolycksfall in-
träffar. Det är också aktiviteter där många misstag och felhandlingar 
sker, som kan medföra kostsamma driftstörningar och ytterligare 
behov av reparationer.

ner uppehåller sig i onödan i riskzonerna (se exempel i illustra-
tionen ovan).

• Brytrullar placeras så att de kan användas till att lägga över för-
töjningslinor till andra sidan om ett spel tillfälligt är ur funktion. 
Förtöjningslinor ska inte skava över pollare.

• Eventuella väderluckor på förtöjningsplatserna placeras och utförs 
med avseende på höjd över däck, storlek och funktion så att han-
tering av luckorna möjliggörs utan risker för ohälsa och olycksfall. 
Särskilt noteras behovet av balans mellan storlek och tyngd på 
luckorna, där större luckor medför bättre uppsikt över linor och 
kaj, lättare att få iland kastlinor samt bättre kommunikationsmöj-
ligheter med båtsmän på kajen. Om luckorna blir för stora medför 
det dock problem med hanteringen då de ska öppnas och stängas. 
Tungt arbete (lyft, drag- eller skjutande rörelser) med böjd och 
eller vriden kropp innebär stor risk för belastningsbesvär. Denna 
risk förstärks vid arbete i kyla. 

• Trossförråd placeras så att riskerna med trosshantering minime-
ras. Med möjlighet att rulla upp trossar på rullar i stället för att 
lägga trossen löst i trosskorgar kan den tunga manuella hante-
ringen minskas. På så vis minskas också risken att trossen fryser 
fast i korgen vintertid.

Hantering av proviant och reservdelar
• Proviantkran på däck placeras så att den kan manövreras med god 

uppsikt över hela lyftet.
• Alla transportvägar bör utformas så att allt gods som tas om-

bord på ett bra sätt kan transporteras på så kallad europapall 

Markerade riskzoner på däck ska tydligt visa var det är extra riskfyllt 
att befinna sig vid förtöjningsarbete.

Transport av tunga föremål ska så långt som möjligt kunna ske med 
pallyftare eller liknande. Se till att det finns plats även för att kunna dra 
och manövrera pallyftaren på ett bra sätt!

UTFORMNING AV FARTYGDEL 1 – BAKGRUND
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• För service och reparationer på hög höjd i master ska lejdare vara 
försedda med ryggskydd och master försedda med arbetsplattfor-
mar för att minska risken för fall.

• Stag monteras över och under 
manluckor som stöd vid in- och 
utpassering i manhålen.

• Lyftögon av tillräcklig styrka för 
säkra lyft placeras rakt ovanför 
maskiner, tillbehör och annan 
utrustning. I de fall objekten är 
placerade långt ifrån traversbalkar 
eller förbindelseleder med möjlig-
het att använda truck, pallyftare 
eller motsvarande, kan flera lyftö-
gon behövas för att kunna utföra 
lyft och förflyttning på ett säkert 
sätt.

• Traversbalkar med balkvagn för 
talja som leder hela vägen in i 
maskin-, el- och däcksverkstäder 
underlättar för transport av tunga 
arbetsobjekt. 

Arbetsmiljörisker vid underhållsarbete på ett fartyg inkluderar 
exponering för kemiska ämnen, buller, vibrationer, stark värme och 
kyla, gaser, fibrer, strålning, samt en hög fysisk arbetsbelastning med 
besvärliga arbetsställningar i samband med lyft, skjutande, eller 
dragande rörelser, arbete med böjd eller vriden kropp och så  vidare. 
Andra risker vid service och reparationer är relaterade till heta 
arbeten och arbete i slutna utrymmen. Dessa arbeten kräver särskilt 
utfärdat arbetstillstånd innan de påbörjas. 

• Serviceluckor monteras i inredningen så att man kommer åt att 
utföra service och ingrepp i systemen för vatten, sanitet och el.

• El- och signalkablar samt rör ska vara hållbart uppmärkta för att 
underlätta snabb felsökning och åtgärd vid driftavbrott. Så långt 
som möjligt placeras rörflänsar så att de går att komma åt vid 
reparationer och byte av packning.

• Kabelvägar mellan bryggan och maskinutrymmet ska vara förbe-
redda med så kallade brattbergare, brand- och trycksäkra kabelge-
nomföringar som medger plats även för senare installationer som 
kan tänkas  tillkomma.

• Uttag för 230V/440V, avsäkrade med avseende på svetsaggregat, 
fläktar, eller liknande utrustning, placeras på strategiska platser 
runt om på fartyget.

Förenkla underhållsarbetet med hjälp av lyftögon ovanför tunga maskindelar. Traversbalkar 
med balkvagn för talja som leder hela vägen in i vaskrum och verkstad underlättar för trans-
port av tunga arbetsobjekt.

Vilket manöverutrymme som krävs kan bero på hur ofta något utförs och hur viktigt det är 
att kunna komma åt fort. Man får inte glömma att även människokroppen tar plats när man 
bestämmer placering av komponenter.

Installera brattbergare som 
har plats även för framtida be-
hov av kabelgenomföringar!

UTFORMNING AV FARTYGDEL 1 – BAKGRUND
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än horisontellt som ett ”golv”. På så vis underlättas rengöringen av 
tanktaket avsevärt och brandrisken minskas något. 

• Särskilt utrymme för rengöring av maskindetaljer anordnas i ma-
skinutrymmena i nära anslutning till sådana system som kräver 
regelbunden rengöring och underhåll, exempelvis separatorer. 
Utrymmet ska ha särskild ventilation för att minska spridningen 
av ångor från rengöringskemikalier. Utrymmet bör också vara 
utrustat med uttag för vatten, högtryckstvätt och arbetsluft, samt 
avrinning för vatten och avlopp för oljerester.

• Tillgång till ultraljudstvätt bör finnas för att minska exponeringen 
för hälsofarliga kemikalier och i viss mån även manuell hantering 
av maskindelar.

• Se till att det finns uttag för vatten och högtryckstvätt för att 
kunna rengöra lastrum och däcksytor.

• Stora spygatter på däck underlättar avrinningen vid spolning.
• Möjlighet att gå på greting eller liknande vid rengöring av bryggans 

ventiler eller underhåll av vindrutetorkare. Skyddsräcket ska vara 
minst 1,1 meter högt och ha fotlist, överledare och en mellanledare.

Arbete i inredningen 
Intendenturarbetet har stor påverkan på trivsel och hygien på ett 
fartyg. Eftersom besättningen ofta arbetar och lever mycket tätt in 
på varandra under långa tider ombord är det också viktigt med goda 
förutsättningar för en noggrann rengöring av personliga och ge-
mensamma utrymmen ombord för att minska risken för ohälsa och 
smittspridning.

• Städskrubb med tillgång till rinnande vatten installeras på varje 
däck för förvaring av städkemikalier och förbrukningsartiklar 
såsom toalettpapper och dylikt.

• Tvättstuga med industritvättmaskiner och torktumlare som tål 
den belastning det medför att köra både fartygstvätt och be-
sättningens personliga tvätt. Särskild tvättmaskin ska finnas för 
grovtvätt såsom kraftigt nedsmutsade overaller.

• Vägguttag i korridorer och hytter placeras 90 cm ovan durk. 
• När leverantör och inköp av utrustning till byssan beslutats bör 

flödesschema och prioritetslista upprättas i samråd med besätt-
ningen för att klargöra var utrustning och kontroller ska placeras. 
Med fördel kan enklare skalmodeller användas.

• Provianthantering ska planeras så att den kan ske i samma däck 
som byssan.

• Av hygien- och säkerhetsskäl planeras byssan så att obehöriga 
inte behöver gå genom byssan, exempelvis för att hämta mat eller 
lämna disk.

• Städskrubb med vattenuttag och avrinning ska finnas i byssan, 
placerad så att städredskap kan hållas skilda från matlagning.

• Diskhanteringen planeras så att tunga lyft och kroppsvridningar 

• Höj- och sänkbara arbetsbänkar underlättar för att personer 
med olika kroppsbyggnad ska kunna arbeta utan att behöva inta 
ogynnsamma arbetsställningar. Samma person kan även behöva 
justera höjden på arbetsbänken beroende på aktuell arbetsuppgift 
och för att lättare få upp tunga arbetsobjekt.

• Maskiner, tillbehör och annan utrustning placeras och utförs så 
att inspektions- och serviceluckor, smörjpunkter och liknande går 
att komma åt på ett tillfredsställande sätt.

• Särskild plats/skåp med inbyggd processventilation inrättas i ma-
skinutrymmet för provtryckning av bränsleventiler.

Rengöringsarbeten
Rengöringsarbete av olika slag på däck, i maskin och i inredningen 
utgör en stor del av arbetet på ett fartyg. Beroende på uppgift och 
utrymme används ofta olika sorters kemikalier för rengöring. 

Fortlöpande rengöring av durkar och däcksytor är viktig för att 
minska risken för halk- och fallolyckor, som är den vanligaste orsa-
ken till personolycksfall till sjöss. Rengöring är också viktig för att 
minska risken för uppkomst och spridning av brand. 

• Maskinutrymmena utformas för att underlätta noggrann rengö-
ring, särskilt ska rördragningen ovan tanktaket beaktas så att pa-
rallella rör i möjligaste mån dras vertikalt, som en ”vägg”, snarare 

Skåp och utrymme under arbetsbänkar, bardiskar och liknande måste vara utformade så att 
det finns tillräcklig plats att ställa in och ta ur varor och göra rent utan onödig belastning  
på kroppen.

! 
Fler tips  
och råd

Man kan också använ-
da sig av Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 
2009:2) om arbetsplat-
sens utformning� 

Även om föreskrifterna 
inte är satta i kraft av 
Transportstyrelsen och 
därför inte gäller för 
fartyg är reglerna ändå 
att betrakta som god 
praxis och de bygger 
på forskning och erfa-
renheter från arbets-
platser i land� 

Föreskrifterna kan lad-
das ned kostnadsfritt 
via www�av�se

UTFORMNING AV FARTYGDEL 1 – BAKGRUND
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• Gemensamma mat- och pausutrymmen utformas och inreds så 
att störande ljud minimeras och därmed förbättrar möjligheten 
till återhämtning och samtal i en ostörd miljö.

• Det bör finnas utrymme för träning och motion. Människans 
kropp är gjord för rörelse. För att underhålla kroppens funktioner 
behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämt-
ning. Arbetet ombord varierar från mycket stillasittande för vissa 
yrkeskategorier till mycket rörelse och hög fysisk belastning för 
andra. I samtliga fall gynnas kroppen av fysisk träning för ökad 
cirkulation och bättre styrka och minskad risken för belastnings-
besvär. Även stress motverkas av fysisk träning. n

med diskbackar undviks. Tillräckliga avställningsytor före och 
efter diskmaskinen ska finnas. Rullar före och efter diskmaskinen 
underlättar för att dra och skjuta diskbackar utan ogynnsamma 
belastningar på kroppen.

Bostadsutrymmen och gemensamma utrymmen
• Bostadsutrymmet utformas så att man får en god sömnkvalitet. 

Särskild vikt läggs på att minimera buller och vibrationsexpone-
ringen i hytten. Sovrum ska ha mörkläggnings-gardiner för att få 
god sömn även dagtid för dem som går vakt. Sängar och madras-
ser av god kvalitet som medger att hyttinnehavare av olika storlek 
och tyngd som löser av varandra har god sovkomfort.

• Bostadsutrymmet ska vara tillfredsställande isolerat mot värme 
och kyla och det ska finnas möjlighet för innehavaren att själv 
reglera temperaturen. 

• Bostads- och hygienutrymmen utformas så att städning underlät-
tas med bland annat sparklister för kojerna, ytskikt som är lätta 
att rengöra samt med avrinning (spygatter) i flera hörn. Exempel 
finns på duschutrymmen utformade med rundade hörn som 
anses lätta att hålla rena och fria från mögeltillväxt. Uttag för cen-
traldammsugare förenklar städningen.

• Det är lämpligt att uttag för TV, radio, telefon och nätverksupp-
koppling installeras i bostadsutrymmet.

Hytter för både besättning och passagerare ska vara utformade så att de 
är lätta att städa. Sängar bör vara minst 60 cm höga och vara försedda 
med sparklist.

Linnehanteringen är en viktig men tung del av servicearbetet på passagerarfartyg. Se till att städ- 
och linnevagnar kan transporteras till och från förråd utan onödiga lyft över trösklar och liknande.

UTFORMNING AV FARTYGDEL 1 – BAKGRUND
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FÖRBEREDELSER

D
enna del av handboken beskriver i fem steg hur man går 
till väga vid ritningsgranskningen. Varje avsnitt avslutas 
med ett formulär där du antecknar resultaten av respek-
tive steg. Det sista formuläret utgör en sammanfattning av 

resultaten av granskningen och kan användas som en handlingsplan 
för förbättringar som kan behöva göras i det granskade utrymmet 
för att förenkla utförandet av arbete och minska risker.

Förberedelser
Granskningen behöver planeras och dokumenteras för att säkerstäl-
la kvaliteten och hålla deadlines. Innan du börjar, fundera över vem 
som ska delta. Det är en fördel om granskningen kan genomföras i 
en arbetsgrupp där ett antal personer samlas, gärna med olika kom-
petens, för att gå igenom materialet. 

Att tänka på när man sätter samman en granskningsgrupp:

• Inkludera personer som berörs av utformningen av det område/
den arbetsplats som ska granskas

• Inkludera personer med kunskap om utformning av arbetsplatser
• Se till att det klart och tydligt framgår vilka befogenheter och man-

dat att fatta beslut som gruppen har.
• Utse gärna en moderator som får till uppgift att leda gransknings-

arbetet och hålla samman gruppen.

Annat att fundera över innan granskningen börjar:

• Deadlines – när i om- eller nybyggnadsprocessen genomförs 
granskningen? Vilken tid finns till förfogande?

• Vilka deltagare är tillgängliga, vilken tid kan de lägga och vad har 
de för kunskap?

• Ekonomiska förutsättningar och tillgängliga resurser – vilket ma-
terial kan komma att behövas? Vilka typer av ritningar finns att 
tillgå? Finns översikts- och detaljritningar? Finns det möjlighet 
att titta på ritningarna i 3D på en datorskärm?

Det är viktigt att arbetet med granskningen dokumenteras på 

ett bra sätt, både under själva arbetets gång och när det finns ett 
slutresultat. På så vis finns det en spårbarhet i granskningen och 
det blir lättare att förstå och argumentera för nödvändiga ändringar 
i utformningen. En bra dokumentation gör också att den samlade 
kunskapen kan komma till användning i andra projekt. n

En modell av fartygsbrygga i skala 1:16, gjord av pappbitar som skurits 
till och limmats. För att få en uppfattning av rymdmått kan man använda 
skalenliga modelldockor.
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Förbered 
granskningen

! 
Material till 
skalmodeller

Om du vill göra 
skalmodeller kan du 
behöva saker som: 
tejp, papp, måttband, 
kartong, plywood /
spånskivor, limpistol, 
verktyg, post it-lappar 
och liknande� 

Stolar, bord, pallar 
och annat kan 
också användas 
för att visualisera 
de utrymmen som 
granskas� Fundera 
på om det finns 
material som du kan 
använda i den lokal 
där granskningen ska 
göras?

! 
Ladda ned 
formulär

De fem formulären 
som behövs för 
granskningen finns att 
ladda ned för utskrift 
på www�san-nytt�se 
om du behöver extra 
formulär eller om du 
inte vill skriva direkt i 
handboken�

Modell av samma fartygsbrygga gjord i fullskala, det vill säga skala 1:1, 
tillverkad av plywoodskivor. En sådan här modell kan vara bra i slutskedet 
av utvecklingsarbetet, när man vill bestämma hur utrustning, instrument, 
reglage och liknande ska vara placerade.

http://www.san-nytt.se
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Arbetet inleds med en planering och prioritering av de om-
råden som ska granskas. Det innebär också en planering av 
vilka resurser och vilket underlag som behövs innan gransk-

ningen kan starta. Det kan till exempel vara särskilda personer eller 
kunskap som behöver vara med eller underlag som detaljritningar, 
tekniska specifikationer, fotografier, statistik över tillbud och arbets-
skador, lagstiftning och liknande som behöver tas fram. 

Som ett led i prioriteringen görs en översiktlig riskbedömning av 
de olika arbetsområdena. Denna riskbedömning går ut på att identi-
fiera faktorer som kan leda till allvarliga konsekvenser, antingen i 
form av ett onödigt krångligt arbetssätt eller en ökad risk för att 
någon skadar sig. Syftet är att försöka förebygga dessa risker genom 
en väl genomtänkt utformning av teknik och/eller träning av dem 
som ska utföra arbetsuppgifterna. Det viktigt för säkerhetsarbetet 
att försöka förebygga sådant som faktiskt går att förutse och åtgärda.

Instruktioner för formuläret
a) Börja med att lista områden eller arbetsplatser som är intressanta 
att granska. 

b) Prioritera sedan i vilken ordning områdena ska granskas ge-
nom att poängsätta följande parametrar med 1–3 poäng: 

Personer – hur många personer berörs? Är det ett område som 
alla, ett flertal eller ett fåtal ombord använder?

Frekvens – hur ofta används eller utförs det arbete i området? Mer 
sällan, flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan? 

Risker – finns särskilda risker förknippade med området? Är det 
risk för arbetets kvalitet eller effektivitet påverkas, finns det viss risk 
för olycksfall och/eller ohälsa eller finns en allvarlig risk för olycksfall 
och/eller ohälsa? Är det så krångligt att utföra så att det är risk för 
att arbetets kvalitet eller effektivitet påverkas?

c) Skriv upp vilka resurser och vilket underlag som behövs och finns 
tillgängligt för granskningen enligt exemplen i första stycket ovan.

d) Lägg ihop poängen och prioritera sedan granskningen av om-
rådena utifrån följande:

1 = Granskas i första hand (områden med 7–9 poäng) 
2 = Granskas i andra hand (områden med 5–6 poäng)
3 = Granskas i mån av tid (områden med 3–4 poäng) n
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Planering och 
prioritering

DEL 2 – GRANSKNINGENSTEG 1 – PLANERING OCH PRIORITERING



1. PLANERING OCH PRIORITERING Sidan … av …

Fartyg:   Deltagare:   Datum:  

Område Personer Frekvens Riskbedömning Poäng Resurser och underlag Prioritet

q	 fåtal (1 p)

q	 flertal (2 p)

q	 alla (3 p)

q	 mer sällan (1 p)

q	 flera ggr/månad (2 p)

q	 flera ggr/vecka (3 p)

q	 kan påverka kvalitet/effektivitet (1 p)

q	 viss risk för olycksfall/ohälsa (2 p)

q	 allvarlig risk för olycksfall/ohälsa (3 p)

Område Personer Frekvens Riskbedömning Poäng Resurser och underlag Prioritet

q	 fåtal (1 p)

q	 flertal (2 p)

q	 alla (3 p)

q	 mer sällan (1 p)

q	 flera ggr/månad (2 p)

q	 flera ggr/vecka (3 p)

q	 kan påverka kvalitet/effektivitet (1 p)

q	 viss risk för olycksfall/ohälsa (2 p)

q	 allvarlig risk för olycksfall/ohälsa (3 p)

Område Personer Frekvens Riskbedömning Poäng Resurser och underlag Prioritet

q	 fåtal (1 p)

q	 flertal (2 p)

q	 alla (3 p)

q	 mer sällan (1 p)

q	 flera ggr/månad (2 p)

q	 flera ggr/vecka (3 p)

q	 kan påverka kvalitet/effektivitet (1 p)

q	 viss risk för olycksfall/ohälsa (2 p)

q	 allvarlig risk för olycksfall/ohälsa (3 p)

Område Personer Frekvens Riskbedömning Poäng Resurser och underlag Prioritet

q	 fåtal (1 p)

q	 flertal (2 p)

q	 alla (3 p)

q	 mer sällan (1 p)

q	 flera ggr/månad (2 p)

q	 flera ggr/vecka (3 p)

q	 kan påverka kvalitet/effektivitet (1 p)

q	 viss risk för olycksfall/ohälsa (2 p)

q	 allvarlig risk för olycksfall/ohälsa (3 p)
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Nästa steg är att lista de viktigaste arbetsuppgifterna som före-
kommer inom de respektive områdena eller arbetsplatserna 
och beskriva vilka steg eller delmoment som arbetsuppgiften 

innehåller. 
Man kan använda formuläret i detta avsnitt och beskriva uppgif-

terna i tabellform eller i stället beskriva dem grafiskt – antingen med 
hjälp av en HTA uppställd som ett flödesschema (se sidan 11) eller 
genom att göra en mindmap.

Instruktioner för formuläret
a) Lista arbetsuppgifter inom följande kategorier:

• Rutinarbeten
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Nödsituationer såsom brand, evakuering av skadad och övergi-

vande av fartyg
• Ombordtagning, transport och förvaring av olika sorters gods. 

Beroende på avdelning kan det vara försäljningsartiklar, reserv-
delar, proviant, kemikalier, linne och liknande. Vilka är de största 
skrymmande föremål som kan behöva hanteras? Vilken utrust-
ning för lyft och transport behövs?

• Förvaring, transport och ilandtagning av avfall såsom matavfall, 
metallskrot, trä- och plastavfall, oljeblandat avfall, avloppsvatten.

• Bunkring av bränn-, smörj- och hydrauloljor, färskvatten och 
liknande.

b) Beskriv stegvis vad som görs, de olika delmomenten i arbets-
uppgiften. Bryt ned och beskriv arbetsuppgiften i så många steg 
som behövs.

c) Notera om någon särskild arbetsutrustning används under de 
olika arbetsmomenten.

Till exempel maskiner, lyftverktyg, el- eller luftverktyg, särskilt 
skrymmande verktyg.

d) Notera om arbetsuppgifterna måste kunna utföras under 
särskilda förhållanden som kan medföra särskilda krav, till exempel 
om uppgifterna måste kunna utföras med skyddsutrustning på, 
under stark tidspress, som ensamarbete, i kyla eller värme, eller 
liknande. n
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Analys av områdets 
arbetsuppgifter

STEG 2 – ANALYS AV OMRÅDETS ARBETSUPPGIFTER



2. ANALYS AV OMRÅDETS ARBETSUPPGIFTER Sidan … av …

Område:   Deltagare:   Datum:  

Nr� Arbetsuppgift Delmoment Arbetsutrustning Särskilda förhållanden

Nr� Arbetsuppgift Delmoment Arbetsutrustning Särskilda förhållanden

Nr� Arbetsuppgift Delmoment Arbetsutrustning Särskilda förhållanden
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Nu genomförs själva ritningsgranskningen av de översikts- 
och detaljritningar och annat underlag som finns tillgäng-
ligt. En översiktsritning, ett så kallat generalarrangemang, 

ska finnas i skala 1:250 eller större. Inredningsritningar ska finnas 
i skala 1:50 eller större.

Instruktioner för formuläret
Utgå ifrån de arbetsuppgifter och delmoment som beskrivits i for-
mulär 2.

a) Undersök om arbetsuppgifterna och deras delmoment går att 
utföra på ett säkert och effektivt sätt med den förslagna utformning-
en. Fundera över:

• Finns det tillräckligt med utrymme för att kunna utföra arbets-
uppgiften? Ta gärna hjälp av måttguiden för olika arbetsställningar 
(se sidan 14).

• Kan uppgiften utföras av olika arbetstagare oavsett kroppsmått 
och styrka?

• Vilka andra arbetsmiljöfaktorer kan ha betydelse för möjligheten 
att utföra arbetsuppgiften?

b) Notera brister i den föreslagna utformningen som kan påverka 
möjligheten att utföra arbetsuppgiften på ett säkert och effektivt 
sätt. 

c) Beskriv de eventuella risker som brister i utformningen kan 
leda till. Det kan vara risk för akuta olycksfall såsom fallrisk eller 
klämrisk eller risk för ohälsa i ett längre perspektiv såsom belast-
ningsbesvär eller hörselskador. Det kan också vara risker som främst 
påverkar arbetets kvalitet eller effektivitet. 

d) Beskriv åtgärdsförslag eller förbättringsförslag. Det kan vara 
ändringar i själva utformningen eller tillägg av utrustning såsom 
extra uttag för el, vatten, luft eller högtryckstvätt, fästen för lyftan-
ordningar och dylikt. n
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Ritningsgranskning 
– arbetsuppgifter

STEG 3 – RITNINGSGRANSKNING 
– ARBETSUPPGIFTER



3. RITNINGSGRANSKNING – ARBETSUPPGIFTER Sidan … av …

Arbetsuppgift:   Deltagare:   Datum:  

Nr� Delmoment Brist Risk Åtgärdsförslag

Nr� Delmoment Brist Risk Åtgärdsförslag

Nr� Delmoment Brist Risk Åtgärdsförslag
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Granska sedan ritningarna med avseende på den sociala 
miljön på fartyget, det vill säga enskilda och gemensamma 
utrymmen för vila, mat och rekreation. 

Avsnittets checklista är baserad på bestämmelserna i Bostadskun-
görelsen (SJÖFS 1992:6) som gäller vid nybyggnad eller omfattande 
ombyggnad av svenska fartyg. Tänk på att lagstiftning är den lägsta 
nivån som godtas. Checklistan är inte att betrakta som fullständig 
men kan utgöra en grund för granskningen. n
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Ritningsgranskning 
– sociala miljöer

STEG 4 – RITNINGSGRANSKNING 
– SOCIALA MILJÖER

4. RITNINGSGRANSKNING  
– SOCIALA MILJÖER 

1� Allmänt Ja Nej Åtgärdsförslag

Bostäder, mässar och fritidsutrymmen är 

placerade i nära anslutning till varandra� (§ 5)

Bostadsrum eller hytt har direkt förbindelse 

med tillhörande hygienutrymme och 

korridor� (§ 7)

Proviantrum, kök och mässar är placerade i 

nära anslutning till varandra� (§ 8)

2� Förbindelseleder och trappor Ja Nej Åtgärdsförslag

Bostäder, mässar och dagrum är inte 

anordnade som genomgångsutrymmen� (§ 9)

Trappor över mer än två plan är vertikalt 

samordnade och kan nås med minsta 

möjliga gångavstånd från de utrymmen som 

de betjänar� (10 §)

Trappor går långskepps och kan användas 

även då fartyget kränger 20°� (10 §)



4. RITNINGSGRANSKNING  
– SOCIALA MILJÖER  forts.

3� Avlopp Ja Nej Åtgärdsförslag

Det finns tillräckligt med golvbrunnar i alla 

livsmedelslokaler, hygienrum, omklädnings-

rum och andra utrymmen där spill lätt 

uppkommer och man kan behöva spola 

dagligen� (11 §)

Golven i dessa utrymmen är doserade så 

att avrinning kan ske även vid ogynnsam 

slagsida och trim� (11 §)

Alla avlopp från sjukvårdsutrymmen leds till 

avlopp för svartvatten� (11 §)

4� Klimat och ventilation Ja Nej Åtgärdsförslag

Bostadsutrymmen och arbetslokaler är 

isolerade mot värme och kyla� (12 §)

Det finns uppvärmning i sovrum, mäss, 

dagrum, arbetsrum, kontor och liknande 

utrymmen� På fartyg > 24 m finns en central 

uppvärmningsanordning� (13 §)

Det finns naturlig eller mekanisk (för fartyg 

> 50 m) ventilationsanordning för bostads-

utrymmen och arbetslokaler� (14 §)

Sjukhytt har separata ventilationskanaler� Om 

det inte är praktiskt möjligt ska det finnas 

backventiler i sjukhyttens ventilationskanaler� 

(15 §)

Fartyg på oceanfart är utrustat med 

luftkonditioneringsanläggning� (16 §)

5� Buller och vibrationer Ja Nej Åtgärdsförslag

Bostadsrum och fritidsutrymmen är 

placerade i den del av fartyget där störande 

buller från de huvudsakliga bullerkällorna 

såsom propeller och motorer påverkar så 

lite som möjligt� Bostäderna är placerade 

så att stegljud och andra störande ljud 

från korridorer och närliggande utrymmen 

påverkar så lite som möjligt� (17 §)



4. RITNINGSGRANSKNING  
– SOCIALA MILJÖER forts.

6� Belysning Ja Nej Åtgärdsförslag

Bostäder, mässar och dagrum har tillgång till 

dagsljus� (18 §)

7� Takhöjder Ja Nej Åtgärdsförslag

Lokaler och förbindelsevägar där man 

normalt står eller går har följande fria höjd: 

(20 §)

Fartyg ≥ 100 m 2 050 mm 

Fartyg ≥ 50 m 2 000 mm 

Fartyg ≥ 24 m 1 950 mm 

Fartyg ≥ 15 m 1 900 mm

Armaturer, brandalarm och liknande sticker 

inte ned under den föreskrivna fria höjden 

annat än inom ett område begränsat till 200 

mm ut från väggen och 200 mm ned från 

taket� (20 §)

8� Materialval Ja Nej Åtgärdsförslag

Material i väggar, tak och golv är gjorda av 

lämplig kvalitet och lätt att rengöra� (19 §)

9� Hytter Ja Nej Åtgärdsförslag

Varje ombordanställd som bor ombord har 

en egen bostad med tillhörande hygien-

utrymme med minst följande golvyta 

(oräknat hygienutrymmet): (23 §)

Fartyg ≥ 100 m 7 m2 

Fartyg ≥ 50 m 6 m2 

Fartyg ≥ 24 m 5 m2 

Fartyg ≥ 15 m 3 m2

Det finns lämpliga utrymmen för lotsar, 

reparatörer och andra personer som 

medföljer fartyget� (24 §)

Ombordanställdas bostäder har lämplig 

möblering för vila, avkoppling, samvaro, 

läsning, skrivning och småsysslor� (26 §)

10� Omklädningsrum Ja Nej Åtgärdsförslag

Det finns minst ett allmänt omklädnings-

rum� Vid behov skilda omklädningsrum för 

kvinnor och män� (27 §)



4. RITNINGSGRANSKNING  
– SOCIALA MILJÖER  forts.

10� Omklädningsrum forts� Ja Nej Åtgärdsförslag

För fartyg > 100 m finns även omklädnings-

rum för maskinpersonalen som ligger i 

anslutning till maskinrummet� (27 §)

Det finns minst en dusch och två tvättställ 

med varmt och kallt vatten per påbörjat 6-tal 

av fartygets besättning� (28–29 §§)

Det finns låsbart utrymme för förvaring 

av arbetskläder placerade i eller nära 

omklädningsrummet� (31 §)

11� Toaletter Ja Nej Åtgärdsförslag

Det finns toaletter i:

a) direkt anslutning till bostäder 

b) direkt anslutning till sjukhytt 

c) omedelbar närhet av maskinkontrollrum 

d) omedelbar närhet av navigationsrum 

e) närhet av kök för ekonomipersonal 

f) närhet av fritidsutrymmen och mässar 

g) närhet av kontor och representations-

utrymmen 

h) närhet av däck eller lastrum för annan 

personal än besättningen (30 §, gäller för 

fartyg >50 m)

12� Tvättstuga Ja Nej Åtgärdsförslag

Det finns tvättstuga med lämplig utrustning 

och torkrum� (32 §)

13� Mässar och dagrum Ja Nej Åtgärdsförslag

Det finns en mäss som rymmer fartygets 

största besättning + 20 procent� 

För fartyg med mer än 40 personers 

besättning gäller 35 + (besättningsantal/3)� 

För fartyg <50 m kan mässen finnas i 

dagrummet� (33 §)

Det finns dagrum för besättningens fritid 

som är planerat och utformat för komfort 

och trivsel� (34 §, gäller fartyg >50 m)

Det finns minst en plats av tillräcklig storlek 

på öppet däck där man kan vistas under sin 

fritid� (35 §)



4. RITNINGSGRANSKNING  
– SOCIALA MILJÖER  forts.

13� Mässar och dagrum forts� Ja Nej Åtgärdsförslag

Fartyg > 100 m har utrymme lämpligt för 

hobbyaktiviteter, spel, idrott eller liknande� 

(36 §)

Fartyg >50 m har avskärmad och ljudisolerad 

telefonhytt eller liknande för besättningens 

privata telefonsamtal (om inte samtalen kan 

kopplas till bostadshytterna)� (38 §)

Fartyg >100 m har pentryutrustning 

i anslutning till navigationsrum eller 

manöverbrygga samt vid behov även i 

anslutning till maskinkontrollrum� (39 §)

14� Kontor och liknande Ja Nej Åtgärdsförslag

Fartyg om minst 500 bruttoton har 

sjukvårdsutrymme med separat 

hygienutrymme� (37 §)

Fartyg med minst 12 personers besättning 

har kontor för fackligt arbete och 

skyddskommitté-verksamhet� (40 §)

Fartyg ≥100 m har kontor för däck, maskin 

och ekonomiavdelning (kan samordnas i 

samma utrymme)� (40 §)
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Nu är det dags att sammanfatta resultaten från ritningsgransk-
ningen utifrån arbetsuppgifter och social miljö i en hand-
lingsplan. Det är lämpligt att i möjligaste mån ordna hand-

lingsplanen efter ritningsnummer för att på så vis underlätta för 
konstruktörerna. Utgå annars ifrån område eller arbetsplats.

Instruktioner för formuläret
a) För över åtgärdsförslagen för respektive ritning, område eller 
arbetsplats.
b) Prioritera åtgärderna enligt:
1 = Måste åtgärdas
2 = Bör åtgärdas
3 = Önskvärt att det åtgärdas
c) Notera eventuellt lagstöd för åtgärdsförslaget. 
d) Namnge en ansvarig för att bevaka åtgärdsförslaget.
e) Följ upp åtgärdsförslagen för att se om åtgärden fått avsedd 
 effekt. n

37

Handlingsplan

STEG 5 – HANDLINGSPLAN



5. HANDLINGSPLAN Sidan … av …

Fartyg:   Deltagare:   Datum:  

Ritningsnr� Område/arbetsplats Åtgärdsförslag Prioritet Lagstöd Ansvarig Uppföljning

Ritningsnr� Område/arbetsplats Åtgärdsförslag Prioritet Lagstöd Ansvarig Uppföljning

Ritningsnr� Område/arbetsplats Åtgärdsförslag Prioritet Lagstöd Ansvarig Uppföljning

Ritningsnr� Område/arbetsplats Åtgärdsförslag Prioritet Lagstöd Ansvarig Uppföljning
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ANTECKNINGAR.

 40

ANTECKNINGAR.
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 ORDLISTA
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling består av 

föreskrifter med beteckningen AFS� De är försedda 
med ett årtal och ett nummer, t� ex� AFS 2001:1�

AML Arbetsmiljölagen

Brattbergare Anordning för brand- och trycksäker 
kabelgenomföring

CAD Computer Aided Design� Digitalt baserad design 
och skapande av tekniska konstruktionsritningar och 
visualiseringar�

Flödesschema Grafisk beskrivning av de olika stegen i en process

GA Generalarrangemang� Ritning som visar den 
översiktliga layouten, i motsats till detaljritningar�

Greting Gallerplattform i maskinrummet eller på däck�

Helkropps - Helkroppsvibrationer förekommer när någon
vibrationer sitter, går eller ligger på ett vibrerande underlag, till 

exempel i en truck eller på ett fartyg� 

HTA Hierarchical Task Analysis� Vanlig metod för 
uppgiftsanalys� Beskriver samband mellan 
uppgiftens mål och de förhållanden som råder vid 
utförandet�

Lyftöga Anordning för att fästa lyftverktyg, till exempel en 
talja för att kunna lyfta tunga komponenter�

Längdskala Ett mått på hur mycket man förminskar eller 
förstorar då man avbildar något� 

MBL Medbestämmandelagen

Mindmap Tankekarta� En metod för att göra anteckningar och 
påvisa relationer mellan olika delar�

SJÖFS Sjöfartsverkets författningssamling består av 
föreskrifter med beteckningen SJÖFS� De är 
försedda med ett årtal och ett nummer, t� ex� SJÖFS 
2005:25�

Skalmodell En fysisk avbildning av något som existerar eller 
något som planeras� Storleksförhållandet anges 
av skalan där 1:1 är en modell i fullskala medan en 
modell i skala 1:16 är en förminskad modell�

Spygatt En öppning för avrinning�

TSFS Transportstyrelsens författningssamling består av 
föreskrifter med beteckningen TSFS� De är försedda 
med ett årtal och ett nummer, t� ex� TSFS 2009:119�

Uppgiftsanalys Studie av vilka aktiviteter eller uppgifter som 
behöver utföras av en eller flera användare för att 
uppnå ett övergripande mål�

 42

LAGSTÖD
Även om idén med granskningen är att den ska utgå ifrån de 
arbetsuppgifter som ska utföras kan det ibland vara bra att hämta 
stöd i lagtext och föreskrifter� Här är ett litet urval: 

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens 
utformning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi

Fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:438)

Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364)

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 1992:6) om bostäder på fartyg

Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2000:21) om sjukvård och apotek 
på fartyg

Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar 
och skyddsåtgärder på fartyg�

Sjölagen (SFS 1994:1009)

Sjömanslagen (SFS 1973:282)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på 
fartyg

Arbetsmiljöverket: www�av�se

Transportstyrelsen: www�transportstyrelsen�se

Sjöfartsverket: www�sjofartsverket�se

På Transportstyrelsens hemsida finns Tillsynshandboken som 
innehåller information, skisser och regelhänvisningar inom bland 
annat arbetsmiljöområdet: http://www�transportstyrelsen�se/global/
sjofart/thb/tillsynshandboken�htm

REFERENSER
Arbetsmiljömanual för sjöfarten (2013) Stockholm: Prevent

Bligård, L-O (2011) Utvecklingsprocessen ur ett människa-
maskinperspektiv Göteborg: Chalmers tekniska högskola

Bohgard, M (red) (2011) Arbete och teknik på människans villkor  
Stockholm: Prevent

Pheasant, S and Haselgrave, C M (2006) Bodyspace: anthropometry, 
ergonomics and design of work (3rd ed) London: Taylor & Francis

http://www.av.se
http://www.transportstyrelsen.se
http://www.sjofartsverket.se
http://www.transportstyrelsen.se/global/sjofart/thb/tillsynshandboken.htm
http://www.transportstyrelsen.se/global/sjofart/thb/tillsynshandboken.htm
http://www.sjofolk.se/component/docman/doc_download/25-arbetsmiljoemanual.html
http://www.hfe-gruppen.biz/forum/download/file.php?id=43&sid=b55b4ff7a7d92feb67832e31b9fec276
http://www.hfe-gruppen.biz/forum/download/file.php?id=43&sid=b55b4ff7a7d92feb67832e31b9fec276


43

DEL 1 – BAKGRUND


