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Arbete i slutet utrymme - interna regler 

1 Syfte  

Att förhindra olyckor, tillbud och arbetssjukdomar p g a arbete som sker i slutet utrymme 

samt att säkerställa att lagkraven uppfylls. 

 

1.1 Ändringar i denna version 

Förtydligande när mall ”Checklista för arbete i slutet utrymme” respektive när mall 

”Arbetstillstånd för explosionsfarlig miljö” ska användas. 

2 Bakgrund 

Arbete i slutet utrymme kan medföra risker av olika slag.  Med slutet utrymme avses 

utrymme där det p g a otillräcklig ventilation kan bildas farlig atmosfär, och där det kan 

vara svårt att ta sig ut. Exempel på slutet utrymme är lagercistern, brunn, processkärl, 

avlopps-, gas- eller vätskeledning (pipeline), tunnel, kulvert, källarutrymme och liknande. 

 

Hälsofarligt, explosivt eller brandfarligt damm, ånga eller gas kan förekomma i farliga 

koncentrationer liksom för hög eller för låg koncentration av syre. Damm och elverktyg 

kan också utgöra en fara.  

 

Det är viktigt att arbete i slutet utrymme planeras, ordnas och bedrivs så att ohälsa och 

olycksfall förebyggs.  

 

Lagkrav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Kemiska arbetsmiljörisker” – se www.av.se. 

 

Checklista för arbete i slutet utrymme gäller för situationerna ovan med undantag av 

Arbete i brunnar, cisterner, tankar, etc, där explosionsfarlig atmosfär kan förekomma. 

Då ska  mallen för ”Arbetstillstånd för explosionsfarlig miljö” användas. 

 

 

3 Checklista för planering av arbetet  

 

Före arbete i slutet utrymme ska särskild checklista (se bilder nästa sida) gås igenom och 

fyllas i. Den finns som mall i Oxelösunds Managementsyste, och läggs in på de 

arbetsflöden/arbetsplatser där den behövs. Respektive administratör hjälper till med det.  

 

  

http://www.av.se/
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