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Risker och förebyggande åtgärder 
Avsnitt 6 b     Arbetsmaskiner och hjälpmedel, trafik 



!!  Risker med arbetsmaskiner 
     och ställningar      
Risk t ex vid arbete med rivningsrobot: 
 Rasrisk 
 Maskiner kan välta 
 Klämrisk 
Vid arbete på ställning: 
 Fallrisk 
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  Åtgärder – arbetsmaskiner 

 Kunskap.  
EDA (European Demolition Association)  
har tagit fram ”EDA:s riktlinjer för hög nivå” 

 Utbildad grävmaskinsförare 
 Vakt 
 Avspärrning 
 Varselväst 
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  Åtgärder – ställningar 
 För skylift och saxlift krävs utbildning 
 Den som bygger ställning ska ha utbildning 
 Ställning ska vara besiktigad och godkänd 
 Ställning ska ha räcke (vid fallhöjd över 2 m)  

och fotlist (om risk finns att person eller föremål 
glider under räcket) 

 Rullställning kräver vid vissa förutsättningar  
även stödben 
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  Fler åtgärder – ställningar  

 Besiktning och fortlöpande kontroll 
 Daglig kontroll innan användning 
 Montageanvisning ska finnas på rullställning 
 300 kg är max last för rullställning 
 Hjulen på rullställningen ska vara låsta vid 

arbete 
 Mobiltelefon vid ensamarbete  

(Se vidare avsnitt 6 c) 
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!! Arbete vid kranlyft 

 Fallande last är den största risken 
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  Åtgärder 
 Kranförare ska ha utbildning 
 Säkring av lasten 
 Du ska ej vistas under hängande gods 
 Kunskap, kunna tecken vid kranlyft. Kurs  

”Säkra lyft” finns (USB-sticka finns för minnet.) 
 Bl a krävs: 

- Daglig kontroll före användning av lyftredskap 
- Besiktning och fortlöpande tillsyn av dessa 
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!! Körning med lastare 

 Påkörningsrisk 
 Vältning 
 Underlaget håller inte för lastaren 
 Lasten kan slå i ställning med arbetare 

– fallrisk för personen på ställningen  
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  Åtgärder 

 Förare av lastare ska ha utbildning. 
Däremot får du köra kompaktlastare  
(t ex Bobcat) som väger mindre än  
1,5 ton utan speciell utbildning 

 Arbetsgivaren ska ha gett skriftligt 
tillstånd 
(Kan dras in om föraren missköter sig) 
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  Åtgärder, forts 

 Lastare ska ha säkert underlag,  
t ex ska hål där den ska köra täckas  
med material, som är fastspikat, märkt 
och tillräckligt stabilt 

 Varselkläder för den som arbetar nära 
lastare  

 Uppmärksamhet! 
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!! Angränsande trafik  

 Påkörningsrisk av passerande fordon  
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  Åtgärder 

 Varselväst 

12 



§§  Lagar och föreskrifter 

 AFS 1990:12 Ställningar 
 AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning  
 AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar 

och vissa andra tekniska anordningar  
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 Vilka risker finns det med att köra 

arbetsmaskin inomhus? 
 Vad kan du göra om du inte själv kör 

arbetsmaskinen? 
 Hur ska en rullställning vara iordning-

ställd för att du ska få använda den? 
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