
Riskbedömning av gravgrävningsarbete 

 

Dagen/eller dagarna innan begravningsdagen eller i undantagsfall på begravningsdagen. 

 

Vi kontrollerar förutsättningarna och väljer därefter arbetsmetod av nedan angivna 

arbetsmetoder för den aktuella jordbegravningen. Arbetslaget skall bestå av minst två 

personer, varav en mer rutinerad.  

Vi kontrollerar personlig skyddsutrustning och gör en besiktning av arbetsredskapen innan de 

används. 

 

Arbetsmetod 1: 

Här använder vi traktor och kärra. Det är mycket viktigt att tänka på marktrycket (avstånd hjul 

till grav) och att köra undan kärran vid stämpsättning. 

 

Arbetsmetod 2: 

Här används jordlåda, den får inte placeras närmare graven än 50 cm. 

Vi använder plankor för tryckavlastning och för stabiliteten. 

 

Det är viktigt att vi håller säkerhetsavstånd till grävare.  

Stämp sätter vi så snabbt som möjligt. Det får endast finnas en person i taget i graven.  

Vi använder stege på gravens kortkant vid djup över 1 meter. Grävaren säkras alltid innan 

någon går ner i graven. Använd erforderligt antal stämp beroende på jordens rasrisk. Viktigt 

att vara observant på ras, vid behov tätsponta. 

När man är ensam vid graven, får man inte gå ner i graven, t ex vid arbetskamratens bortförsel 

av jord. 

Vi säkrar graven för allmännheten om arbetslaget lämnar arbetsplatsen för att gå på rast eller 

när graven är färdiggrävd. 

 

På begravningsdagen. 

 

På morgonen kontrollerar vi graven och klär den med avsett material. 

Vid egen sänkning är vi minst 5 personer och de som sänker skall ha där för avsedd klädsel. 

 

Återfyllning 

Vi kontrollerar förutsättningarna och använder personlig skyddsutrustning. 

Tar bort gångplankor och dyligt. Vi gör en okulär besiktning innan återfyllningen börjar. 

Vid återfyllning med kärra, backar vi inte intill graven förrän första nedre stämpen är 

borttagen. Alla stämp tas bort från markplan ingen får gå ner i graven, samt ingen får 

uppehålla sig bakom eller vid sidan av kärran vid tippning p.g.a. vältrisk. 

Tippa i lämplig mängd samt kör undan kärran innan andra stämpen tas bort. 

Arbeta sig uppåt. Lägg lagom kulle på graven, eftersom jorden sjunker ihop. 

 

Vid återfyllning ur jordlåda. 

Även här gör vi en okulär besiktning innan återfyllningen börjar. 

Den som arbetar utanför grävmaskin, har koll på rasrisk och jordlåda. Med hjälp av grävaren 

öppnas jordlådans nedre lucka kontrollerat, vid behov öppnas även mellanluckan och den övre 

luckan. Använd den nedre luckan som skydd mot andra gravar.  

Arbeta sig uppåt och lägg lagom kulle på graven, eftersom jorden sjunker ihop. 

 

 



 

 

 

Om arbetslagets sammansättning förändras under någon eller några av arbetets faser skall det 

nya arbetslaget ånyo titta över förutsättningarna för arbetet och det nya arbetslaget övertar 

således hela avsvaret för det totala arbetet. Detta kan föranleda att en annan än den 

ursprungliga arbetsmetoden används. 

 
 


