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Risk nr. Kategori Identifierad risk Orsak Sanno-
likhet 
Skala  
1-3

Konse-
kvens
Skala 
1-3

Riskpoäng att föra in i 
miljöplanen
Skala
1-9

Möjliga åtgärder Sannolikhet om 
man vidtar 
föreslagna 
åtgärder

Konsekvens Riskpoäng om man vidtar 
åtgärder

Miljökrav har 
inarbetats i 
FU

Utförda åtgärder 

1 Störning Arbetsmoment som medför buller och vibrationer. 
Konsekvens blir störning för allmänhet/närboende.

Ihållande och utdraget buller från 
entreprenadarbete - arbetsmaskiner, 
rivningsarbeten, transporter och 
konstruktionsarbeten.

2 2 4

Störande arbeten förläggs till arbetstider när risk för 
störning är låg. Minimera transportarbetet till och 
från arbetsplatsen. Undvika tomgångskörning.

2 Störning Kraftigt buller/bullerstötar kan medföra störning för 
allmänhet med konsekvenser som tex hörselskador hos 
förbipasserande.

Höga ljudstötar från sprängning, 
arbetsmaskiner, rivningsarbeten och 
konstruktionsarbeten, transporter.

2 3 6

Tydliga riktlinjer för ljudnivåer och information till 
boende och verksamheter i området om när höga 
ljudnivåer tillåts. Kontrollprogram.

3 Störning Arbetsmoment som medför buller och vibrationer. 
Konsekvens blir störning för allmänhet/närboende och 
störning för djurliv.

Arbete som endast kan utföras kvälls-och 
nattetid 

1 3 3

Information till boende och verksamheter i området i 
god tid innan arbetet påbörjas. Använd 
bullerdämpande maskiner. Störande arbeten 
förläggs till arbetstider när risk för störning är låg. 
Minimera transportarbetet till och från 
arbetsplatsen. Undvika tomkörning. 
Kontrollprogram.

4 Störning Entreprenadarbeten medför störning i framkomlighet - 
allmänheten

Entreprenadarbetet påverkar tillgänglighet 
till spårvagnshållplatsen.

3 1 3

Plan för omdirigering av trafik, tillgänglighet till 
specifika funktioner etc. 

5 Störning Entreprenadarbeten medför störning i framkomlighet - 
yrkestrafik

Entreprenadarbetet försvårar 
tillgänglighet till anslutande teknikrum, 
etc. 2 1 2

Trafikplanering utförs i samråd med 
yrkestrafikbolag.

6 Störning Damm sprids till omgivningen och påverkar luftkvaliteten 
och därmed människors hälsa. Skador på egendom. 

Damm från sprängning, schakt, rivning 
och konstruktionsarbeten.

2 2 4

Vedertagna skyddsåtgärder - Dammbindande 
medel, vattenbegjutning vid torr väderlek. 
Information till boende. Kontrollprogram.

7 Olycka/ skada Läckage, materialskador tredje part, personskador. Olyckor under entreprenadarbete. 
Otillräcklig säkerhetsnivå och 
skyddsåtgärder.

1 3 3

Med rutiner se till att arbetet kan utföras utan risk 
för omgivningen. Kontrollprogram.

8 Olycka/ skada Trafikolycka, personskada, materialskador tredje part. Undermålig information till trafikanter i 
arbetsområde. 

1 3 3

Tydlig information och anvisning.

9 Olycka/ skada Trafikolycka innefattande arbetsfordon, personskada, 
materialskador tredje part

Olyckor under entreprenadarbete. 
Otillräckliga säkerhetsnivåer och 
skyddsåtgärder.

1 3 3

Tydlig information och anvisning.. Med rutiner se till 
att arbetet kan utföras utan risk för omgivningen. 

10 Kemikalier Exponering för farliga ämnen som hanteras/lagras. Risk 
för skada på miljö och hälsa. 

Farliga ämnen hanteras, lagras vårdslöst 
eller felaktigt.

1 3 3

Kunskap ska finnas om de ämnen som hanteras 
och deras farlighet. Nödvändigt skyddsmateriel ska 
finnas på arbetsplatsen. Nya farliga ämnen som 
ska användas ska godkännas innan de tas i bruk. 
Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. 
Skyddsåtgärder ska vidtas och provtagning ska 
utföras vid behov. Kontrollprogram 

11 Kemikalier Läckage av kemikalier når dagvattennät eller vattendrag, 
leder till skada på miljö och hälsa.

Trasiga behållare, oaktsam hantering. 
Kväveläckage vid sprängning.

1 2 2

Lämplig och säker uppställningsplats för 
kemikalier. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. 
Kontrollprogram.

12 Kemikalier Slangbrott med utsläpp av hydraulolja leder till skada på 
miljö och hälsa.

Slitage på arbetsfordon.

2 2 4

Rutiner och kunskap kring sanering och tillgång till 
saneringsutrustning inkl. länsar. Användning av 
nedbrytbar/miljöanpassad hydraulolja.

Bilaga 4. Riskanalys miljö och 
hälsa

Genomförandestudie Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 



Sannolikhet
1 liten Risken att händelsen inträffar är obefintlig, liten.

2
måttlig Risken att händelsen inträffar är måttlig.

3 stor risk Risken att händelsen inträffar är stor. 

Konsekvens

1

obetydlig 
påverkan på 
hälsa och/eller 
miljö

Inga eller obetydliga konsekvenser för miljö. Eventuell påverkan 
har liten utbredning och är mycket kortvarig. Ingen sanering är 
nödvändig.

2

måttlig påverkan 
på hälsa 
och/eller miljö

Höga naturvärden påverkas negativt och återhämtar sig på längre 
sikt. Enkel sanering och stor utbredning alternativt svår sanering 
och liten utbredning.

3
stor påverkan på 
hälsa och/eller 
miljö

Höga naturvärden förstörs eller skadas för lång tid framåt. Stor 
utbredning och svår sanering.

Riskpoäng
1 obetydlig risk
2 obetydlig risk
3 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör
4 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör
6 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör. 

Kontinuerlig uppföljning krävs
9 risk ska hanteras Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör. 

Kontinuerlig uppföljning krävs

Riskanalys miljö och hälsa ska göras med utgångspunkt i de arbetsmoment som genomförs i projektet 
samt de arbetsområden som arbete utförs i. Även påverkan på människor och miljö i närliggande områden 
ska identifieras. Tänk på att det är omgivningspåverkan enligt miljöbalken. Underlag för att identifiera 
risker kan vara projektriskdokument,historisk inventering av markanvändningen, skyddsvärda 
naturområden, närhet till vatten, diskussioner med teknikansvariga samt erfarenheter från liknande 
byggprojekt - se bilagt exempel i fliken "exempel". Lägg in de risker som är aktuella i aktuellt projekt.                                                                                                                 
Sannolikheten att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om det är liten 
sannolikhet (1), måttlig sannolikhet (2) eller stor sannolikhet (3) att händelsen inträffar. Konsekvensen av 
att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om konsekvensen är obetydlig (1), 
måttlig (2) eller stor (3). En sammanvägd riskbedömning görs genom att multiplicera sannolikheten med 
konsekvensen. 
Endast risker som bedöms vara obetydliga (summa 1-2) anses vara acceptabla. Mot övriga risker 
måste åtgärder vidtas. Risker med en sammanvägd riskpoäng mellan 6 -9 ska kontinuerligt följas 
upp och utvärderas i projektets egenkontrollarbete. Risklistan ska kontinuerligt uppdateras under 
projektets gång. 
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