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Kunskapsdagar i Höst 
Under hösten kommer vi att genomföra 
Kunskapsdagar för de företag som har Povel 
abonnemang.  
Träffarna kommer preliminärt att ske: 

• Göteborg 12/10 
• Uddevalla 22/10 
• Skövde 5/11 
• Jönköping 18/11 
• Malmö 3/12 
 

En inbjudan till berörda företag med fastställt 
datum kommer att ske efter semestern. 
På dessa träffar kommer vi att förutom 
uppdateringar i själva Povelmaterialet även gå 
igenom andra viktiga nyheter i branschen. 

 
Ny inspektionsinsats inom bygg  
av tungt och riskfyllt arbete  

Säker hantering av tunga byggelement är syftet 
med en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket 
inlett under våren. Tillverkning, lastning, transport, 
lossning och montering av byggelementen är arbete 
förenat med stora risker.  

Cirka 200 besök kommer att göras hos företag som 
svarar för de olika faserna från projektering till 
byggnation. Ett 60-tal inspektioner har redan 
genomförts. Tre av fyra besökta arbetsgivare har 
hittills fått krav att förbättra sitt förebyggande 
arbetsmiljöarbete. I början av oktober beräknas 
tillsynen vara avklarad. 

─ Målet är att beställare, projektörer, 
transportföretag, montageledare och 
byggarbetsmiljösamordnare ska få bättre kunskap 
om hur man förebygger riskerna, säger Claes 
Hällqvist, inspektör vid Arbetsmiljöverket och 
samordnare av det riksomfattande projektet.  

Mer information om arbetsmiljöregler inom 
byggsektorn på verkets webbplats: 
www.av.se/teman/bygg   

 
Ny arbetsmiljölag, Nya bygg- och 
anläggningsföreskrifter kräver utbildning 
Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna 
om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3 
med tillägg 2008:16) att gälla. Ett nytt system har 
skapats för hur ansvaret för arbetsmiljön fördelas i 
byggprojekt.  
Byggherren ska utse byggarbetsmiljösamordnare, dels 
för planering och projektering (BAS-P), dels för 
utförandet av byggnads eller anläggningsarbetet 
(BAS-U). 
Utbildningskravet på BAS träder i kraft 1 jan. 2010. 
Utbildning skall ses som en funktionsutbildning och 
syftet är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna 
agera som BAS för en säker arbetsmiljö. 
Gå in på www.bygg.org/kurs och läs mer om BI:s 
utbildning av Byggarbetsmiljösamordnaren. 
 
Povel söker nya handledare 
Vi har en stor efterfrågan från byggföretag som vill 
ansluta sig till Povel. Därför söker vi nu konsulter 
som på vårt uppdrag kan leda implementeringen av 
Povel i byggföretagen samt fungera som informatörer, 
utbildare och internkonsulter i våra Povelanslutna 
företag. Uppdragen finns i hela riket och deras uppgift 
blir att verka inom ett geografiskt avgränsat område. 
God lokalkännedom och närheten till företagen är 
viktiga framgångsfaktorer.  
Se mer på : 
http://www.bygg.org/lediga_tjanster.asp 

 
Povel startar upp på Gotland 
Direkt efter sommaren kommer en företagsintern 
introduktion i Povel startas upp i Wisab Bygg AB. 
Wisab bygg AB är ett modernt gotländskt företag med 
ca. 40 medarbetare vars fokus ligger på nyproduktion 
av främst bostäder, men har även verksamhet inom 
ROT. Arbetet med att implementera Povel beräknas 
ske fram till våren 2010.  

 


