
ARBETSMILJÖPLAN 2017 

Peters Geotekniska Borrningar AB. 

Geotekniska och miljö arbeten i fält. 

Arbetsmiljöplanen Gäller generella uppdrag för PGB AB.  

Arbetet på arbetsplatsen ska planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och 
olyckor minimeras. Alla medarbetare 

på arbetsplatsen ska medverka till att upprätthålla en god arbetsmiljö. Denna 
arbetsmiljöplan syftar till att 

förebygga olyckor i arbetet. Med arbetsplats avses arbete i fält som t ex borrning, 
inmätning, provtagning. 

1 Syfte 

Denna arbetsmiljöplan är ett hjälpmedel för att få en sund och säker arbetsmiljö för de 
arbeten som PGB AB och dess. 

anställda ska genomföra. 

Arbetsmiljöplanen innehåller de kritiska arbetsmoment och särskilda risker som kan 
förutses uppstå på arbetsstället och 

dess olika arbetsplatser samt de åtgärder som planeras för att undvika de beskrivna 
riskerna och för att förebygga arbetsskador. 

2.1 Beskrivning av verksamheten 

PGB AB geotekniska verksamhet omfattar all typ av borrning för miljö och geoteknik.  

Även inmätningar, utsättningar, provtagning, transporter med tunga fordon förekommer.   

Befattningar PGB AB Namn Telefon E-post 

Ansvarig Peter Hylander 0706105572 peter.hylander@pgborrning.se  

Fältgeotekniker Johan Larsson 0709105573  johan.larsson@pgborrning.se  

Fältgeotekniker Alexander Hylander 0706056096  alexander.hylander@pgborrning.se 

Fältgeotekniker Filip Berglund  0737795986  filip.berglund@pgborrning.se 

Fältgeotekniker Jonas Törnell  0707470590  jonas.törnell@pgborrning.se 

2.2 Arbetsmiljöansvarig 

Peter Hylander. Men alla är skyldiga att se över sin egen och andras säkerhet. 

mailto:alexander.hylander@pgborrning.se
mailto:filip.berglund@pgborrning.se


2.3 Första hjälpen 

Samtliga i PGB AB har genomfört hjärt-lung räddning.  

Förbandslåda finns i varje fordon. 

Brandsläckare finns i varje borr rigg.   

2.4 Beställarens regler. 

Beställaren kan ha särskilda föreskrifter för sina uppdrag. 

I dessa fall följer naturligtvis PGB AB personal dessa föreskrifter.  

    

2.5 Generella ordnings- och skyddsföreskrifter 

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan 
förhindra många olyckor. I 

personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga följas. 

2.6 Respektive konsults ordnings- och skyddsregler 

I de fall konsulten har egna ordnings- och skyddsregler ska dessa tillämpas inom aktuellt 
uppdrag tillsammans med 

reglerna i denna arbetsmiljöplan. 

2.7 Personlig skyddsutrustning 

Vid arbete gäller följande personliga skyddsutrustning som ett minimikrav om inte behov 
för ytterligare skyddsutrustning 

har identifierats. Personlig skyddsutrustning tillhandahålls av arbetsgivaren, som 

också ska övervaka att utrustningen används. 

Geotekniska arbeten i fält 

Skyddsskor/-stövlar med spiktrampskydd och skyddståhätta, godkända varselkläder, 
arbetshandskar ska alltid användas 

Vid risk för nedfallande föremål ska även hjälm användas. Där så är tillämpligt ska 

även ögonskydd och hörselskydd. 

2.8 Skyddsanordningar 

Om särskilda avstängningar krävs (TMA eller liknande) så skall beställaren tillsammans med 
PGB komma överens om  

vilka åtgärder som skall vidtas.  

    



2.9 Farliga ämnen 

Beställaren är skyldig att förvarna om eventuella farliga ämnen som kan på träffas vid 
borrning. 

   

3.1 Rapportering 

Vid arbetsplatsolycka: larma 112. Samt kontakta Peter Hylander 0706105572.  

  

3.2 Information 

All personal på arbetsplatsen ska få den information och ha den utbildning som krävs för 
arbetets utförande. Informationen 

ska vara begriplig för den som informationen lämnas till.  

3.3 Ensamarbete 

Ensamarbete ska så långt som möjligt undvikas. Om ensamarbeten är nödvändigt ska 
mobiltelefon alltid medtas.  

Kontakt mellan medarbetarna Sker regelbundet under varje jobb. 

Vid arbeten i väg- och gatumiljö ska som regel alltid dubbel bemanning tillämpas. Dels är 
det nödvändigt att hålla god 

uppsikt över arbetsområdet och avskärmningar så att inte obehöriga kommer innanför 
dessa, dels kommer avskärmningar 

och utrustning successivt att flyttas med längs undersökningspunkternas läge. 
Andremannen i fält kommer då 

att bistå med detta liksom uppstädning etc. för att så långt som möjligt minska störningar 
och snabbt både etablera 

och avetablera. 

3.4 Ordningsregler 

Det är helt förbjudet att vara påverkad av alkohol, medicin eller andra droger under 
arbetenas genomförande, eller 

under den tid då dessa planeras, vare sig detta sker inom eller utom ramen för ordinarie 
arbetstid. 

3.5 Fordon, transporter 

PGB personal följer de krav som ställs för vilotider vid transporter till och ifrån 
arbetsplatser. 

Om trötthet uppstår vid färd SKALL vederbörande stanna för att pausa. 

Gubbar var försiktiga. 



För att därefter fortsätta färden. 

    

3.6 Borriggar 

PGB ser till att samtliga fältgeotekniker har fått utbildning för framdrift av PGB borrigar. 

Samt att personal är medvetna om de olika risker som finns i hopp med de olika borr 
metoder som utförs. 

Detta för såväl borrpersonal som tredje person.   

    


