Mall för riskbedömning – gravgrävning

1

Kontroll av
gravplats

Inmätning
Kontroll av befintlig status
FF Har gravrättsinnehavarna
godkänt gravsättningen?
FF Är det rätt grav?

LL

O
KONTR

FF Vad finns gravsatt tidigare
i graven, på vilket djup och
för hur länge sedan?
FF Har det grävts intill eller
i närheten nyligen?

Kontroll av jordmån,
klimatfaktorer och vatten i
marken. Bedömning av rasrisk.
FF Vilken jordart är det? Finns ökad
risk för ras, t ex sand, grus?
FF Hur är grundvattenförhållandet?
Finns det mycket vatten i marken?

2

Förberedelse
före grävning

FF Är utrustningen i god kondition?
Fungerar rasskydd, jordlåda etc?
FF Hur ska rasskyddet monteras?
När ska det monteras och vilket
rasskydd skall användas?
Placering av grävmaskin och
flak eller jordhög/jordlåda:
FF Var kan grävmaskin placeras
på ett säkert sätt? Behövs
tryckutjämningsskiva?

3

Grävning och
montering av
rasskydd

5

Kontroll inför
gravsättning

FF Var ska jordlåda/jordhög placeras?
Behöver underlaget förstärkas/
stabiliseras? Kontrollera
säkerhetsavstånd till gravkant.

OLL
KONTR

FF Behöver andra intilliggande
gravanordningar tas bort
för att få plats med maskin,
jordlåda/jordhög o s v? Är
gravrättsinnehavaren informerad?

Montering av rasskyddsutrustning
(på ett säkert sätt och enligt tillverkarens rekommendationer)
FF Finns fungerande mobiltelefoner?
FF Behöver rasskydd placeras
längst ned i graven?
FF Finns och används personlig
skyddsutrustning såsom hjälm?
FF Kan rasskydd monteras utan att
någon behöver gå ned i graven, vid
FF Finns godkänd stege?
såväl montering som demontering?
FF Om arbetsplatsen tillfälligt
FF Förekommer det vatten i
lämnas, behövs avspärrning?
gravarna? Hur påverkar i så fall
FF Hur beter sig jorden i samband
detta säkerheten och jorden?
med grävning? Är rasrisken
stor? Fungerar det planerade
rasskyddet i praktiken?

FF Behöver den grävda graven
säkras ytterligare?

FF Är övrig personal informerad
om gravsättningen så att t ex
närliggande buller kan undvikas?
FF Finns det andra aktörer som
behöver informeras, t ex
inhyrda entreprenörer?
Borttagande av gravlock och
eventuell utplacering av gångplank
FF Håller och fungerar gångplank?

FF Behöver eventuell befintlig
gravvård tas bort? Hur?

FF Finns det någon risk för att
intilliggande gravanordningar, ramar
o dyl kan ramla ned i graven?

Montering av tättslutande lock
över graven (locket skall tillåta en
belastning av en fullvuxen person)
FF Finns det risk för att människor
eller djur kan ramla ned i graven?

FF Håller gravlocket i händelse
att någon går på det?

FF Hur har vädret varit den senaste
tiden?
Mycket regn = ökad risk för ras.
Kyla och tjäle = behov av upptining?

FF Hur rör sig allmänheten på
kyrkogården? Krävs avspärrning
för att genomföra grävningen?

FF Har personalen som ska
utföra grävningen fullgod
kompetens och erfarenhet?

4

Montering av
fallskydd

Vid behov lägg ut en
tryckutjämningsskiva intill
den grävda graven
FF Håller marken intill den grävda
graven för allmänhet, ev. trafik,
bärare och begravningsfölje?
Behövs tryckutjämningsskiva?
FF Håller och fungerar gångplank?

Placering av sänkband
FF Hur skall sänkbanden placeras?
Har dialog förekommit med
begravningsentreprenör eller bärare?
FF Hur rör sig begravningsföljet
fram till graven, från kapell,
från parkeringsplats, eller från
begravningsbil? Finns det några
hinder som behöver åtgärdas?

Kontroll av grav
FF Hur ser det ut i graven?
Har det rasat in något?

6

Återfyllning
av grav

FF Har personalen som skall
utföra återfyllningen fullgod
kompetens och erfarenhet?
FF Hur kan återfyllningen av
graven ske på ett säkert samt
etiskt försvarbart sätt?

Demontering av rasskyddsutrustning
(på ett säkert sätt och enligt
tillverkarens rekommendationer)
FF Hur demonteras rasskyddet?
Vad finns det för instruktioner
och anvisningar?

FF Kan demontering av rasskydd och
Återfyllning med jordmassor med
återfyllning ske utan att någon
maskin, jordlåda eller för hand
behöver gå ned i graven?
FF Kan kistan höljas innan återfyllningen
påbörjas? Behövs ett finare
Låt aldrig stress äventyra
säkerheten. En återfyllning
jordmaterial till detta?
måste inte vara slutförd innan de
FF Om återfyllning görs med
anhöriga återvänder till graven.
maskin, håller marken närmast
FF Är personalen stressad på ett sätt
graven för belastningen?
som kan påverka säkerheten?
FF Om återfyllning görs med jordlåda,
finns instruktioner och erfarenhet
om säkert handhavande?

