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Riskfyllda arbetsmoment från 2 meters höjd
eller mer fabriksbetong/pump

Det finns anledning att ytterligare förstärka skyddet för arbetstagare vid riskfyllda arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer. Vi ska också försäkra oss
om vi uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En arbetsgrupp bestående av
medlemsrepresentanter inom fabriksbetong/pumpföretag och representanter
från transportföretag har identifierat riskfyllda arbetsmoment och gjort en
sammanställning med rekommendation till gemensamma åtgärder i branschen.

Arbete från 2 meters höjd eller
mer från betongbilens plattform på
byggarbetsplats

Arbete från 2 meters höjd eller
mer på plattform vid spolanläggning på betongfabrik

Regler och föreskrifter

Regler och föreskrifter

Betongbilarna har en höjd på ca 2,30 meter och därmed krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete från ≥  2 meters höjd, ett fallskydd monterat på bil
alternativt ett personligt fallskydd. Vid skydd på bilen
ska plattformen helt omges av skydd mot fall (staket).

Flertalet spolanläggningar har en arbetshöjd över
två meter och därmed krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete från ≥ 2 meters höjd
ett fallskydd monterat på plattform alternativt ett
personligt fallskydd. Grindar eller annan lösning
vid öppning för spolning av tratt måste vara fallskyddssäkrad och samma krav gäller för trappor eller annat alternativ att ta sig upp på plattformen.

Bra och kostnadseffektiva lösningar finns för att
säkra fallskyddet och det är viktigt för branschen att
reglerna följs. Information om det personliga ansvaret gällande användande av skydds- och säkerhetsutrustning bör också uppmärksammas.
Omfattas av sanktionsavgift
Om kravet på fallskydd inte uppfylls är överträdelse
sedan 1 januari 2015 även förenad med sanktionsavgift. Det är betongbilens ägare/transportföretaget som
är ansvarig för att säkerhetsföreskrifterna för arbete
från ≥ 2 meters höjd följs och därmed också den som
åläggs att betala sanktionsavgift vid överträdelse.

Arbete från två meters höjd eller
mer från betongbilens plattform på
betongfabrik
Regler och föreskrifter
Betongbilarna har en höjd på ca 2,30 meter och därmed krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete från ≥  2 meters höjd, ett fallskydd monterat på bil
alternativt ett personligt fallskydd. Vid skydd på bilen
ska plattformen helt omges av skydd mot fall (staket).
Rekommenderad åtgärd
Bra och kostnadseffektiva lösningar finns för att
säkra fallskyddet och det är viktigt för branschen
att reglerna följs. Information om det personliga
ansvaret gällande användande av skydds- och säkerhetsutrustning bör också uppmärksammas.

Rekommenderad åtgärd
Bra och kostnadseffektiva lösningar finns och det är
viktigt för branschen att reglerna följs.

Provtryckning av slang
Regler och föreskrifter
AFS 2014:19 Enkla tryckkärl och AFS 2014:22
Maskiner. Tryckbärande anordningar är potentiellt
farliga. Europeiska Unionen har utvecklat direktiv
som tillsammans med den nationella lagstiftningen
ställer stränga krav på mekanisk säkerhet, hållbarhet och driftsäkerhet av utrustning och aggregat.
Direktivet gäller tryckkärl, värmeväxlare, ånggeneratorer, ångpannor, industriella rörledningar, säkerhetsutrustningar, aggregat och tryckbärande tillbehör. Säkerhetskrav måste tas i beaktning redan vid
utformning av nya tryckbärande anordningar.
Rekommenderad åtgärd
Det åligger utföraren att göra en riskbedömning
och vid behov låta göra kontroll och prov för att
säkerställa att säkerhetskraven av den tryckbärande
anordningen uppfylls.
Omfattas av sanktionsavgift
Företagets egentillverkade tryckprovningsutrustning kan omfattas av sanktionsavgift om inte säkerhetsföreskrifterna efterföljs.
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Rekommenderad åtgärd

Vattentank trycksatt med lufttryck
Regler och föreskrifter
Tryckbärande anordningar är potentiellt farliga.
Europeiska Unionen har utvecklat direktiv som tillsammans med den nationella lagstiftningen ställer
stränga krav på mekanisk säkerhet, hållbarhet och
driftsäkerhet av utrustning och aggregat. Direktivet
gäller tryckkärl, värmeväxlare, ånggeneratorer, ångpannor, industriella rörledningar, säkerhetsutrustningar, aggregat och tryckbärande tillbehör. Säkerhetskrav måste tas i beaktning redan vid utformning
av nya tryckbärande anordningar.

Rekommenderad åtgärd
Informera transportör om ansvaret. Det åligger
transportföretaget att göra riskbedömning och vid
behov låta utföra kontroll och prov för att säkerställa
att säkerhetskraven uppfylls. För att göra kontroll eller prov anlitas med fördel en organisation med särskild kompetens på området. Resultatet av kontroll
utgör också ett bra underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget.

Arbete från 2 meters höjd eller mer
vid lossning av material vid fabrik
Rekommenderad åtgärd

Informera transportör om ansvaret. Det åligger
transportföretaget att göra riskbedömning och vid
behov låta utföra kontroll och prov för att säkerställa att säkerhetskraven uppfylls. Resultat av kontroll och behov utgör också ett bra underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget.

Besiktningsplikt ränna och band för
lossning
Regler och föreskrifter
Då lossningsutrustningen på betongbilen inte stämmer överens med ”Typ av anordning” i AFS 2003:6,
bilaga 1, är rännor enligt Arbetsmiljöverket inte besiktningspliktiga. Utrustningen ska underhållas och
kontrolleras så länge den används. §§17-21 i AFS
2006:4 ”Användning av arbetsutrustning”, gäller
för lossningsutrustning på betongbil. ”En arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan
negativ påverkan som kan leda till farliga situationer ska genomgå regelbundna kontroller och prov.”

Arbete från ≥ 2 meters höjd kan förekomma vid leverans av ballast, tillsatsmedel, bulkprodukter mm.
och kräver då fallskydd vid lossning. Transportören
är ansvarig för att fallskydd finns.

Arbete från 2 meters höjd eller mer
vid cementsilos
Regler och föreskrifter
Cementsilos är utrustade med räcke, halklist och
grind. Säkerhetsföreskrifterna för fallskydd är därmed uppfyllda.

Lyft med pumparm, besiktningsplikt
Regler och föreskrifter
Pumpmaster är undantagna från besiktningsplikt,
företag anslutna till Svensk Betong genomför årligen
frivillig säkerhetsbesiktning av mast. Pumparmar
som dessutom är inrättade för lyft och har en lyftförmåga understigande 12 tonmeter är undantagna
besiktningsplikt. Utbildningskrav för krankörning
finns, men behandlas inte här.
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Rekommenderad åtgärd

