Mobila arbetsplattformar
Arbetsmiljökrav leverantörer

På Skanskas arbetsplatser gäller följande för användning av mobila arbetsplattformar (liftar).
Arbetssättet gäller för alla typer av liftar med undantag för de som förflyttas manuellt.
Liftkategorier enligt europeisk standard
Kategori

1

2

3

Kategoriexempel
1A: Pelarlift, saxlift med stödben

Grupp A
Lift där lastens tyngdpunkt
alltid är innanför
stjälpningskanterna.

2A: Spårbunden saxlift
3A: Självgående pelar– och saxlift
1B: Släpvagnslift, bilmonteradlift,
larvburen lift med stödben.

Grupp B
Lift där lastens tyngdpunkt
kan komma utanför
stjälpningskanterna.

2B: Underbrolift, elverkslift
3B: Självgående bom– och vikarmslift

Typ 1
Körning endast tillåten
med plattformen i
transportläge.

Typ 2
Körning med upplyft
plattform styrs från en
plats på chassit.

Typ 3
Körning med upplyft
plattform styrs från
plattformen

Organisation och planering

Säkert utförande

Som arbetsgivare ska du säkerställa att den som
använder lift är utbildad och har giltigt utbildningsintyg
för aktuell liftkategori samt arbetsgivarens skriftliga
tillstånd att använda liften.

• Endast besiktad och godkänd lift får användas.
Instruktionsbok ska följa med liften.

Välj lift utifrån lyftkapacitet, arbetshöjder och olika
typer av utskjut av korgen.
I planering och arbetsberedning av ett arbetsmoment,
ska användning av lift ingå tillsammans med en
räddningsplan som beskriver hur räddning går till vid
eventuellt fall eller fastklämning. Även hur
nödsänkning utförs om operatör fastnar i upplyft läge
ska ingå.
Arbetet ska planeras så att det alltid finns medarbetare
i närheten som har kompetens att nödsänka liften.
Arbete i lift får aldrig utföras som ensamarbete.
Besluta tillsammans med Skanskas produktionsledning:
• hur och var liftar ska parkeras
• nycklar ska hanteras för att förhindra otillåten
användning
• var och hur batteriladdning ska ske vid lift med
batteridrift med tanke på vätgasavgång vid
laddning.

• Liftar får endast användas enligt tillverkares
anvisningar, vilket b.la. innebär att de inte får
användas som hiss, domkraft, kran eller liknande.
• Som arbetsgivare ska du säkerställa att operatören
vet hur den aktuella liften fungerar med avseende på
kontroller och reglage.
• Operatören av liften ska göra daglig kontroll och
ytterligare kontroller enligt tillverkarens anvisningar.
Dessa ska dokumenteras.
• Operatören ansvarar för att rapportera och
journalföra fel på liften till sin chef.
• Arbetsområdet runt liften skall spärras av.
• Arbete får endast ske från liftens golv. Det är
förbjudet att klättra/stå på liftens skyddsräcken.
• Om förflyttning av lift med plattformen i upplyft läge
är tillåtet enligt instruktionsboken ska medhjälpare på
marken övervaka förflyttningen och se till att inga
hinder finns i liftens färdväg.

Obligatorisk säkerhetsutrustning bomlift

• Vid förflyttning med bomlift, ska bommen köras in
maximalt, för att minimera risken för katapulteffekt.

Endast bomliftar med elektronisk antiklämningsutrustnings får användas.

• Vid allt arbete i bomliftar, ska personlig
fallskyddsutrustning användas
• Om sax- eller pelarlift riskerar påkörning eller kollision
ska personlig fallskyddsutrustning användas.
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• Liften får inte användas för transport av material på
utsidan av liften eller ovanpå räckena utan att
använda av tillverkaren godkänd
materialhanteringsutrustning.

Tänk på din säkerhet!
Använd personlig fallskyddsutrustning och säkerställ
att kollegor i närheten kan nödsänka liften!.

