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Förebyggande av fallrisk vid
lossning av betongelement

Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement
Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för
att åstadkomma ett bra fallskydd. Här kan man välja metoder och byggsätt
som eliminerar fallrisker. Man kan planera och förbereda för infästning av
fallskydd. All planering av metoder och föreslagen utrustning ska också
dokumenteras i arbetsmiljöplanen.
Vissa arbetsuppgifter i samband med lossning
av betongelement innebär tillfälligt arbete på
≥ 2 meters höjd. För en säker arbetsmiljö behövs
vid dessa höjder bra skydd för fall. Vi har sammanställt förslag till säkra lösningar för dessa arbeten,
utarbetade av en arbetsgrupp inom Svensk Betong
med representanter från medlemsföretag och distributörer.
Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 ställer också krav på att
risk för fall till lägre nivå ska förebyggas. Om kravet
på fallskydd för arbete på ≥   2 meters höjd inte är
uppfyllt, är sedan januari 2015 överträdelse även
förenad med saktionsavgift.
Förebyggande av fallrisk

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Liggande element (håldäck, plattbärlag, pelare,
balkar, trappor mm)
Väggar stående i A-bock
Väggar stående i snedbock
Väggar i bygeltrailer.

Traditionellt har en del arbete vid lossning av element utförts från stege, men enligt AFS 1999:3 får
arbete från lös stege utan personlig skyddsutrustning
endast förekomma om samtliga villkor uppfylls:
• att endast enstaka arbeten utförs
• att stegen är kortare än 5 meter
• att arbetet tar mindre än 15 minuter per steguppställning och att arbetet kan utföras med en
hand, med den andra handen ska man hålla sig
fast i stegen.

Välj arbetsmetoder som om möjligt innebär att
fallrisk inte uppstår
Koppla elementen från marken
Utför arbete i skydd av skyddsräcke
Utför arbete från mobila eller fasta arbetsplattformar
Utför arbete från arbetskorgar
Utför arbete ovanför eller innanför skyddsnät
Använd personlig fallskyddsutrustning.
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•

Leveranssätt för betongelement

Förslag på förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Arbete från
mobilplattform

Saxlift

Arbete från
mobilplattform

Bomlift

Arbete i skydd
av nät eller
motsvarande

Luftkudde

Användning av
personlig
fallskyddsutrustning

Galge

Användning av
personlig
fallskyddsutrustning

1. Lastbrygga med
fallskyddsinfästning

Användning av
personlig
fallskyddsutrustning

2. Lastbrygga med
fallskyddsinfästning

Användning av
personlig
fallskyddsutrustning

3. Lastbrygga med
fallskyddsinfästning

Krav på
lossningsplats

Risk

Kostnad

Bredd
6m

Ingen

Inköp stållina
500-1300 kr/lina

x

x

x

x

x

x

-

Bredd
6m

Ingen

-

Hyra
ca 300 kr/dag

x

x

x

Bredd
6m

Ingen

-

Hyra
ca 700 kr/dag

x

x

x

Bredd
6m

Ingen

x

Inköp
ca 50 000 kr
leverans
ca 5000 kr

Bredd
6m

Fastna i
galge vid
lyft

Inköp
ca 70 000 kr
300 kr/dygn

Bredd
6m

Pendling
vid fall

Ställningsbyggnad
standard. Montering ca 8000 kr,
hyra ca 2000 kr/
mån.

Bredd
6m

Pendling
vid fall

Bilmonterad
lossningsbrygga.
Kostnad tillverkning ca 80 000 kr,
ritning finns

Bredd
6m

Pendling
vid fall

Lossningsbrygga med
körplåt. Tillverkningskostnad
ca 40 000 kr/6m
del, montagekostnad ca 20 000 kr,
ritning finns

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Stållina

Bygeltrailer

Koppla från
marken med
förkopplade
element

Väggar i
snedbock

Hjälpmedel
/Utrustning

Väggar i
A-bock

Typ av förebyggande

Liggande
element

Leveranstyp

Stållina
Vissa element kan förkopplas med en kortare vajersling för att möjliggöra koppling med krankrok i
vajerslingen från marknivå. Bestämmelser för användning av lyftanordningar och lyftredskap finns
i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6. Där
talas bl.a. om arbetsgivarens ansvar gällande
arbetstagares utbildning på säker användning av
utrustningen. Se även ”Säker arbetsmiljö vid monte-

Fördelar
Enkel och billig lösning som inte kräver något extra
utrymme på arbetsplatsen. Man undviker lossning
med fallrisk när man arbetar från marknivå.
Nackdelar
Fungerar inte på alla typer av element. Risk för trassel
med ett flertal element på samma lass.

ring av betong-och stålelement.

Linögla 450 mm som är samma stållina

6x36 WS-IWRC. 1960 N/mm2.
Galvaniserad. Det är själva stållinan

Svensk Betong Juni 2015

Säkerhetskrok BK 20-8

Saxlift/Bomlift
En saxlift/bomlift kan användas vid lossning av
element. Om fallrisk eller risk för påkörning eller
vältrisk förekommer ska personlig fallskyddsutrustning användas. Kontrollera alltid att liften
är besiktigad, att underhållsåtgärder skett och att
daglig översyn är gjord. Den som kör liften ska ha
ett utbildningsbevis för framförande av lift och ha
arbetsgivarens tillstånd att använda utrustningen.
Tänk på att liftens stabilitet kan påverkas allvarligt om underlaget är ojämnt eller marken/underlagets bärighet är osäker. Även väderförhållanden
t.ex. kraftig vind kan påverka stabiliteten. Se vidare
”Säker arbetsmiljö vid montering av betong- och
stålelement.”
Fördelar
Enkel, billig och säker lösning under rätta förhållanden, företrädesvis vid lossning av väggar.
Nackdelar/Risker
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Fungerar inte bra vid lossning av alla typer av element.

Luftkudde

Fördelar
Kopplaren av elementet har större rörelsefrihet än
vid personlig fallskyddsutrustning. Kuddarna kan

användas till alla typer av bilar och transporteras
enkelt till byggarbetsplatsen. Det tar kort tid att
blåsa upp respektive tömma kuddarna och de är
lätta att flytta runt även när de är uppblåsta.
Nackdelar
Kräver utrymme på arbetsplatsen. Det kan eventuellt vara en svårighet att köra in och ut mellan
kuddarna.

Denna konstruktion består av 11 moduler
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Konstruktionen består av ett antal moduler som
kopplas samman och blåses upp. Luftkuddarna tar
emot fall från ca 3,5 meters höjd och har minst 5
års hållbarhet. Kuddarna fungerar i alla temperaturer, vikten är 25 kg. Konstruktionen är välanvänd i
Storbritannien sedan 10 år tillbaka.

Galge

Fördelar
Galgar finns både att hyra och att köpa. Galgen är
enkel att transportera och kräver relativt lite ut-

rymme på arbetsplatsen, botten på galgen är 1,4 x
1,4 meter. Galge kan användas vid koppling av de
flesta typer av element.
Nackdelar/risker
Galge går inte att använda om lastbilen är täckt.
Det är inte optimalt med galge vid 24 meters fordon på grund av galgens arbetsradie. Det är viktigt
att man vid lyft kliver åt sidan och vrider undan galgen
för att inte fastna i elementet som lyfts av bilen.
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Galge är användbar vid lossning/lastning av alla typer av element, dock krävs en öppen lastbil. Höjden
på galgen är cirka 6 meter, vilket innebär att man
kan arbeta på höjder upp till 5 m från marknivå i
en radie på 3,5 m. Se vidare ”Säker arbetsmiljö vid
montering av betong- och stålelement.

Lossningsbrygga standard
Lossningsbryggan byggs upp med hjälp av standardbyggnadsställning. I bakkant på lossningsbryggan fästs en längsgående lina för att där kunna fästa
fallskyddslinan. Fallskyddslinans längd anpassas så
att fall från bilen ner på motsatt sida förhindras.

Nackdelar/risker
Tar större plats än fast lossningsbrygga. Ger inte
skydd för fall mot lossningsbryggan.

Fördelar
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Enkel och lättillgänglig lösning till en låg kostnad.
Utförandet kan enkelt anpassas efter arbetsplatsens
förutsättningar.

Bilmonterad lossningsbrygga (ritning finns)

Fördelar
Det krävs ingen extra markyta och lösningen fungerar därför bra även vid trånga arbetsplatser. När
läget på lossningsplatsen ofta ändras/flyttas så medger lösningen stor flexibilitet och den fungerar bra

vid lossning av alla typer av byggprodukter. Man
kopplar sig när man går upp på bryggan och tillträdet är säkert och smidigt med portabla pallar i
bägge ändar av plattformen.
Nackdelar
Bryggan/ställningen fungerar inte på täckta fordon. Det finns risk för att element kan slå i eller
fastna i bryggan. Det är en stor konstruktion som
kräver stor yta för mellanlagring. Det blir två
extra lyft vid montering och demontering. Föraren
av lastbilen måste vänta på demontering av utrustningen tills ”sista kollit” är på plats.

Till denna konstruktion finns tillverkningsritning
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Konstruktionen består av en lossningsbrygga som
kan monteras på bilen inför lossning. Bryggan/
ställningen fungerar som fästpunkt för kopplarnas
fallskyddsutrustning och fungerar på alla öppna
bilar. Konstruktionen kräver dock att lasten är pallad ca 150 mm då de horisontala fästena skjuts in
under lasten för att fästas i flakkanten.

Lossningsbrygga med körplåt (ritning finns)

Gångbordet är placerat 1 m ovan mark och är 80 cm
brett. Fallskydd går att montera t.ex. längst upp på
balken.

Fördelar
Konstruktionen är portabel och kan enkelt monteras upp och ner. Ytan där lossningsbryggan står tar
1m i anspråk och själva gångbryggan kan fällas upp
när den inte används för att spara ytterligare yta.
Bryggan går att göra olika lång för att anpassas efter
fordon och lossningsplats.
Nackdelar/Risker
Ytan där körplåtarna ska ligga måste vara schaktad
och iordninggjord. Relativt stor initialkostnad för
utrustning och montering.

Till denna konstruktion finns tillverkningsritning
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Konstruktionen bygger på två körplåtar där varje
plåt är 6m lång. På plåten sitter stålramar till vilka
en gångbrygga är monterad. Gångbryggan går att
förlänga så att det finns möjlighet att anpassa efter
fordonens längd eller lossningsytans begränsning.
Två portabla pallar (till- och frånträde) placeras i
varje ände för att man lätt ska kunna ta sig upp och
ner från bryggan. Stålramarna är dimensionerade
för att kunna ta emot ett vältande väggelement.

