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Abstract

Abstract
This paper shows how instructions for the inspections of the lifting tools at Abetong
were made. The most important is how the company can ensure that every lifting tool
is inspected. The work was carried out at three of Abetongs factories. Abetong makes
precast concrete elements, which makes them use liftingtools as a part of their daily
work; most of the lifting tools are custom made for the concrete industry
A numeric system for the lifting tools was formed and partially implemented. A small
investigation to find companies which could do the annual inspections was made. A
specification for this was also written. An instruction for the daily inspection of the
lifting tools was made. A signing list will be put up at each working area to ensure
that the daily inspections are being done. The lifting yokes which lacks label will be
risk analysed, this creates some questions about whether this is aloud.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Denna rapport visar hur kontrollinstruktioner för lyftredskap på Abetong togs fram.
Tyngdpunkten i rapporten ligger på hur företaget ska säkerställa att alla lyftredskap
kontrolleras. Arbetet utfördes på tre fabriker vilka tillverkar produkter till alla
divisioner inom företaget. Abetong tillverkar prefabricerade betongelement vilket gör
att de använder lyftredskap som en del i det dagliga arbetet. De flesta av lyftredskapen
som används är speciella för betongindustrin.
Ett system för märkning av lyftredskap togs fram. En inledande inventering och
införande av detta system genomfördes. Det gjordes en mindre undersökning av olika
alternativ av företag som kunde utföra de årliga kontrollerna och en kravspecifikation
för dessa skrevs. En instruktion för den dagliga tillsynen av lyftredskapen arbetades
fram och här gjordes även en mall för avvikelserapportering. En signeringslista
kommer att sitta vid respektive arbetsområde för att säkerställa att den dagliga
tillsynen genomförs. De ok som saknar märkning kommer att riskbedömas, vilket
skapar en del frågor kring huruvida detta är giltigt enligt föreskrifterna från
Arbetsmiljöverket.

Nyckelord
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljö
Fortlöpande tillsyn
Nulägesanalys
Lyftredskap
CE-märkning
Förbättringsarbete
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Inledning

1 Inledning
Detta examensarbete är en del i den treåriga ingenjörsutbildningen inom
ämnesområdet maskinteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.

1.1 Bakgrund
1.1.1

Abetong

Abetong ingår i koncernen Heidelberg Cement, vilken är en av världens största
producenter av byggmaterial. Abetong finns representerade på 13 orter i Sverige och
har ungefär 600 anställda. I Sverige är Abetong ett av de ledande företagen inom
området prefabricerade betongprodukter.
Företaget är uppdelat i tre divisioner Anläggning, Hus och Lantbruk. Inom divisionen
Anläggning bedriver företaget även en internationell licensverksamhet inom behållaroch spårteknik. [1]
Abetong är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 [1].
Företagets arbetsmiljöpolicy, rätt utan risk, säger:
”En trygg arbetsmiljö är en viktig del i Abetongs ledningsarbete. Ett öppet och ärligt
samarbete skapar en bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö, där engagemang och
delaktighet bidrar till en säker arbetsmiljö.”
”Tydligt fördelade ansvarsområden med kontinuerliga uppföljningar och
återkopplingar mot våra arbetsmiljömål säkerställer att vår arbetsmiljö ständigt
förbättras”.[2]
1.1.2

Fabrik 1,2 och 3

De tre fabriker som detta arbete utförts på är belägna några mil ifrån huvudkontoret i
Växjö och de tillverkar produkter åt alla divisioner inom Abetong.
Det har vid externrevision framkommit mindre avvikelser angående företagets
lyftutrustning.

1.2 Syfte och mål
Syftet är att ta fram instruktioner för kontroller av lyftredskap, för att undvika
arbetsplatsolyckor på grund av att undermåliga lyftredskap används.
Målet är att ge svar på följande frågor:
•

Hur säkerställs att alla lyftredskap blir kontrollerade?

•

Hur säkerställs kraven på detaljerade riskbedömning enligt AFS:2006:6?

•

Hur ska lösningen se ut för att kunna användas på samtliga enheter?
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1.3 Avgränsningar
Rapporten omfattar inte lyftanordningar och inte heller hur lyften av produkterna
utförs.

1.4 Disposition
Rapporten startar med en teoridel vilken förklarar den teoretiska bakgrunden till
rapporten. Sedan kommer en genomförandedel vilken förklarar den metod som
använts vid arbetets gång. Efter detta kommer resultatet vilket följer de olika delarna i
metoden. Efter resultatet följer en diskussion och slutsatser där resultatet diskuteras
och en uppföljning av målen görs. Till sist kommer ett antal bilagor vilka är kopplade
till resultatet.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och
lyftredskap
AFS 2006:6 är en föreskrift utgiven av Arbetsmiljöverket baserad på 18 §
Arbetsmiljöförordningen (1977:166).
Definitioner
• Fortlöpande tillsyn innebär ”regelbunden kontroll som omfattar okulär
granskning och funktionsprov”.
•

Lastbärande organ är ”delar av en lyftanordning som direkt bär upp lasten”,
exempelvis lyftlinor, krok och kättingar.

•

Lyftanordning är en ”anordning för att lyfta eller sänka last”.

•

Lyftredskap är ”komponenter eller utrustning som inte är monterade på
lyftanordningen och som är placerade antingen mellan lyftanordningen och
lasten eller på lasten för att ansluta den”, exempelvis schackel och ok.

Allmänna krav
• Hållfastheten och stabiliteten för lyftredskap skall säkerställas.
•

Lyftredskapet ska vara tydligt märkt med sin maxlast och i vissa fall den
maximala lasten för redskapets olika konfigurationer.

•

Lyftredskapet skall vara märkt på ett sätt så att det klart framgår hur det ska
användas på ett säkert sätt.

Detaljerad riskbedömning
Följande skall särskilt undersökas och riskbedömas då lyftredskap används:
•

Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper

•

Användning och val av lyftredskap

•

Livslängd och underhåll av lyftredskap

Krav på produkter
• Produkter som omfattas av krav på CE-märkning får endast användas ifall de
uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användning som finns i
de föreskrifter som gällde när de släpptes på marknaden eller togs i drift.
•

Äldre produkter som inte omfattas av kravet på CE-märkning skall uppfylla de
allmänna kraven när de används.
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Förvaring
• Lyftredskap skall förvaras på ett sätt som gör att det inte riskerar att skadas
eller förstöras.
Underhåll och kontroll
• Ett lyftredskap skall underhållas, genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga
kontroller när det används.
•

Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sätt vilket inte
påverkar lyftredskapets funktion, hållfasthet eller stabilitet.

•

Journal skall föras över underhåll och fortlöpande tillsyn samt övrigt som är
specificerat av tillverkaren. Det är viktigt att dessa journaler innehåller
information om vad som kontrollerats, när den är utförd och vilka åtgärder
som eventuellt har vidtagits.

•

Brister eller skador på ett lyftredskap som upptäcks skall, om det kan äventyra
säkerheten, repareras före användning. [3]

2.2 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1 är en föreskrift utgiven av Arbetsmiljöverket baserad på 18 §
Arbetsmiljöförordningen (1977:166).
Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete
• ”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.
Sammanfattning av föreskrifterna
Föreskrifterna innebär att alla arbetsgivare skall arbeta för att uppnå en god
arbetsmiljö i alla avseenden såväl psykiska som fysiska. Arbetsgivaren skall även
dokumentera hur detta genomförs. Naturliga delar i verksamheten skall vara
arbetsmiljöpolicy, rutiner och medverkan från skyddsombud.
Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållande och bedöma riskerna i
arbetet. Arbetsgivaren skall utreda orsakerna ifall det inträffat olycksfall eller tillbud i
verksamheten och göra ändringar för att minimera riskerna. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet skall följas upp varje år och dokumenteras. [4]
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2.3 Lyftredskap
Kätting
Kättingar tillverkas i olika stålkvaliteter, den lägsta kvalitet som får användas vid lyft
av betongelement är klass 8. Kättingar kopplas vanligtvis samman med öglor och/eller
krokar. [5]
Krokar
För stållinor och kätting finns i huvudsak tre typer av krokar; Säkerhetskrok, Lyftkrok
med spärr och Lyftkrok utan spärr. Alla tre varianterna finns med gaffelkoppling
(fig.1.a), vilken monteras direkt till en kättinglänk och med ögla (fig.1.b). Vid
koppling till krok med ögla skall en kopplingslänk (fig.1.c) användas.
a

b

c

Figur 1 Krokar [5]
Öglor
Det finns två huvudtyper av öglor; sammansatta med två övergångslänkar (fig.2.a) för
tre- och fyrparts lyftredskap och enkla (fig.2.b) för en- och tvåparts lyftredskap.
a

b

Figur 2 Öglor [5]
Schackel
Schackel används för att koppla samman lyftredskap. De som får användas för lyft är
märkta med maxvikt och har normalt klass 8. I denna klass finns lyrschackel (fig.3.a)
och raka schackel (fig.3.b) med maxlaster mellan 2 och 40 ton.
a

b

Figur 3 Schackel [5]

8

Teoretisk bakgrund
Lyftning av betongelement
Vid lyftning av betongelement finns det ett fästdon ingjutet i elementet. Det finns
olika typer av fästdon. De fyra huvudtyperna av redskap till fästdonen är; Öglebult
med länk (fig.4.a), Kulankare (fig.4.b), Ringkoppling (fig.4.c) och Wiresling (fig.4.d).
a

b

c

d

Figur 4 Lyftredskap för lyftning av betongelement [5]
Mjuka lyftredskap (Stroppar)
Det finns tre typer av stroppar; bandstropp, bandsling och rundsling (fig.5). Alla tre
finns i olika längder och olika maxlaster.

Figur 5 Rundsling [5]
Ok
Ok (fig.6) är lyftbalkar eller lastspridare som används för att ge stöd vid lyft av
element. Det finns även lyftsaxar vilka går in i en skåra på håldäckselement. En
lyftsax skall vara försedd med ett något som omedelbart fångar upp elementet ifall
lyftsaxens grepp släpper.

Figur 6 Ok [5]
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2.4 SWEDAC
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är ett ackrediteringsorgan
som ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. SWEDAC är en
statlig myndighet, vilken har ackrediteringsverksamheten som sitt huvudområde.
Ackrediteringsverksamheten innebär kompetensprövning av laboratorier,
certifieringsorgan, kontroll- och besiktningsorgan som sysslar med analys, provning,
kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning inom olika områden.
Ackrediterade företag måste upprätthålla sin kvalitet eftersom SWEDAC gör
fortlöpande kontroller. Då ett företag är ackrediterat innebär detta att de kontroller
som de utför är opartiska, korrekta och grundas på internationellt erkända standarder.
[6]

2.5 CE-märkning
En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES-området utan några ytterligare krav.
CE-märkningen innebär att tillverkaren har tillämpat de grundläggande hälso-, miljöoch säkerhetskraven som finns i EG-direktiven. Den visar även att produkten
överensstämmer med de specifika krav som gäller för produkten. Föreskriven
produktkontroll är genomförd.
Ifall några skador orsakas av en CE-märkt produkt är tillverkaren ansvarig, detta
gäller dock endast ifall användaren har använt produkten på föreskrivet vis. [7]

2.6 Förbättringsarbete
Vid förbättringsarbete är det viktigt att problemen angrips systematiskt och noggrant.
Vanligtvis finns det flera problem och det är viktigt att prioritera de mest lönsamma
problemen. Ett exempel på en förbättringscykel är Planera – Gör – Studera – Lär. En
variant av förbättringscykeln kan ses i figur 7 . Förbättringscykel är inspirerad av
W. Edwards Demings PDSA-cykel, vilken står för Plan - Do - Study - Act.
•

Planera
När ett nytt problem har upptäckts är det första steget att fastställa den största
orsaken till problemet. Är det stora problem måste dessa brytas ner i mindre
problem som kan hanteras. Det är av stor vikt att systematiskt ta fram tänkbara
anledningar till problemen.
Därefter skall data sammanställas på ett sådant vis att källor till fel och
variation avslöjas. Alla beslut om förändringar skall baseras på fakta.

•

Gör
Då de största orsakerna till problemet har fastställts bör en arbetsgrupp utses,
vilken får ansvaret för att föreslagna åtgärder utförs.
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•

Studera
När de föreslagna åtgärderna har utförts måste materialet undersökas en gång
till. Detta görs för att säkerställa att de utförda åtgärderna har gett önskad
effekt. Ifall åtgärderna har gett önskad effekt gäller det att behålla den nya
nivån.

•

Lär
Man ska hela tiden lära sig av förbättringsarbetet för att inte drabbas av samma
problem flera gånger. Ifall åtgärderna gav önskad effekt skall dessa spridas
vidare. Ifall detta inte är fallet skall man ta lärdom av det som gjorts och gå
igenom ytterligare ett varv av förbättringscykeln.[8]

Figur 7 Variant av förbättringscykel [8]
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2.7 5S
5S står för Sortera – Systematisera – Städa – Se till – Standardisera. Det är ett
metodiskt sätt att uppnå ordning och reda. För att lyckas med 5S krävs det att alla på
arbetsplatsen kan bryta en dålig vana, tar ansvar för sitt arbete och arbetar med ständig
förbättring.
1) Sortera
Vid sorteringen sorteras det som inte används vid det dagliga arbetet bort.
2) Systematisera
Vid systematisering gäller det att se till att var sak har sin plats. Platserna skall
vara tydligt märkta och placerade på ett sådant sätt att långa gångtider och icke
ergonomiska rörelser undviks.
3) Städa
Vid städningen rengörs alla utrymmen och maskiner. Alla smutsorsaker
fastställs och kartläggs.
4) Se till
Att se till innebär att den ordning och reda som skapats upprätthålls. Även
orsaker till smuts åtgärdas i detta steg.
5) Standardisera
Vid standardiseringen utses ansvariga för uppföljningen av arbetet. Var och en
av de ansvariga skall ha tydliga ansvarsområden och dessa ska vara
dokumenterade.[9]

2.8 Intervjumetodik
Intervjuer är olika former av utfrågningar vilka kan ske både via direktkontakt, telefon
eller e-post. Genom intervjuer får författaren till en viss studie primärdata. Det är
lämpligt att undvika ledande frågor vid intervjuer.
Det finns olika former av intervjuer, några är:
• Strukturerad intervju, där alla frågor är bestämda från början och ställs i en
bestämd ordning.
• Semi-strukturerad intervju, där endast ämnesområdena är bestämda och
frågorna formuleras och tas upp beroende av respondentens svar på tidigare
frågor.
• Ostrukturerad intervju, där intervjun är ett helt vanligt samtal och frågorna
uppkommer efter hand.[10]

12

Genomförande

3 Genomförande
3.1 Litteraturstudie
Grunden för arbetet var två skrifter vilka handledaren tillhandahöll. Dessa var ”AFS
2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap” och ”Säker arbetsmiljö vid
montering av betongelement”.

3.2 Metod
För genomförandet av arbetet på företaget användes den modell (fig.8) som företaget
använde vid arbete med arbetsmiljöfrågor, denna modell har likheter med varianten av
förbättringscykeln i figur 7. Denna modell innehåller fem steg. Det första är en
nulägesanalys, utifrån vilken steg 2 problem och brister tas fram. När dessa är
framtagna kan arbetet med steg 3, att lösa problem, börja. Då lösningar på problemen
är klara genomförs de, steg 4. Det avslutas med en uppföljning, steg 5. Arbetet
utfördes på fabrikerna 1,2 och 3.

Figur 8 Lösningsmodell vid arbete med arbetsmiljöfrågor
3.2.1

Steg 1 - Nulägesanalys

Arbetet startade med en nulägesanalys. Denna genomfördes med hjälp av
fotodokumentation av alla ok på de tre fabrikerna och några bilder på hur de olika
lyftredskapen förvarades. Det kontrollerades ifall besiktning var utförd och att det
fanns märkning av maxlast. Frågor om vilka kontroller de utförde ställdes till olika
personer som arbetade på fabrikerna.
Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med de ansvariga för lyftredskapen på
respektive fabrik. Ämnesområdena var de interna och externa kontrollerna av
lyftredskapen.
3.2.2

Steg 2 - Problem/Brister

En lista med de problem och brister som framkommit vid nulägesanalysen
sammanställdes.
3.2.3

Steg 3 - Lösningar

Ett möte hölls med de ansvariga på de tre fabrikerna där alla problem och brister
presenterades. Olika lösningar diskuterades och ytterligare avgränsningar gjordes.
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3.2.4

Steg 4 - Genomförande

Kontakt togs med ett av SWEDAC ackrediterat företag.
En inventering av alla ok och kättingar gjordes. Allt dokumenterades och på fabrik 1
och 3 stansades även avdelningsnummer in på de vajrar och kättingar som hade
märkningsplåtar.
En mindre undersökning gjordes angående de årliga kontrollerna för att få reda på
vilka företag som tillhandahöll den här typen av tjänst. Fabrikscheferna i Sverige
kontaktades för att höra ifall det fanns intresse för ett centralt avtal angående de årliga
kontrollerna av lyftredskap. En öppen kravspecifikation skrevs och vidarebefordrades
till företagets centrala inköpsavdelning.
Vid sökandet efter beräkningar på ok letades pärmar med olika ritningar och
beräkningar igenom. Frågor ställdes till olika personer för att få reda på var det skulle
vara lämpligt att leta och vilka som hade kunskap angående beräkningarna.
Kontrollrutiner för daglig tillsyn av lyftredskap och en mall för
avvikelserapporteringen skrevs med hjälp av företagets ledningssystem för
arbetsmiljö. Då detta arbete utfördes gjordes en upptäckt angående definitioner i
företagets ledningssystem för arbetsmiljö, vilket korrigerades. Det gjordes även en
mindre uppdatering med anledning av AFS-dokument som bytts ut.
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4 Resultat
4.1 Steg 1 - Nulägesanalys
4.1.1

Fabrik 1

•

På fabrik 1 fanns det nio stycken ok vilka helt saknade märkning, övriga ok
var kontrollerade och märkta med maxlast.

•

Många av oken är byggda på fabriken för att få de egenskaper som efterfrågas.

•

De kättingar som hängde i vissa av dessa ”hemmabyggen” hade inte heller
blivit kontrollerade av sakkunnig. De flesta kättingar var dock kontrollerade.

•

Vad gäller lyftredskap för lyftning av betongelement var de inte medvetna om
att även dessa skulle kontrolleras av sakkunnig årligen.

•

Vid den årliga kontrollen har vissa personer ombetts att samla ihop alla
kättingar och ta ut dem till lastbilen som kontrollföretaget kommit med.
Företaget kontrollerar och skickar sedan ett besiktningsprotokoll. Dessa kan
användas för uppföljning, men det finns ingen förteckning över hur många
eller vilka kättingar som finns på fabriken. Det är även svårt att följa de
beskrivningar som finns i protokollet.

•

Oken kontrolleras av det företag som besiktigar lyftanordningarna.

•

Den dagliga tillsynen ska göras okulärt av funktion och att det inte finns några
sprickor. Denna tillsyn dokumenteras inte. Alla är inte helt införstådda med att
det ska göras.

•

För förvaringen av de redskap som inte användes fanns det ett ställ där de
hängdes, men det låg ett antal kättingar på golvet inne i fabriken och även ett
antal på marken ute vid utlastningen.

•

Stroppar behöver inte kontrolleras av sakkunnig årligen, utan dessa
kontrolleras okulärt. På fabriken används mestadels rundsling och dessa
kasseras då polyestergarnet blir synligt.

•

Lyftutbildning hålls för alla medarbetare på fabriken.
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4.1.2

Fabrik 2

•

På fabrik 2 fanns några stycken ”hemmabyggda” ok för att lyfta
armeringsbuntar och ytterligare två stycken ok vilka inte var märkta med
maxlast eller kontrollerade.

•

De övriga oken var kontrollerade och märkta med maxlast, tre av dessa var
dock inte kontrollerade vid den senaste kontrollen.

•

Det fanns ett antal ok vilka såg precis likadana ut som några av de ok som
klassats ”som hemmabyggen” fabrik 1. Skillnaden mellan oken var det faktum
att här var dessa ok märkta och kontrollerade.

•

Kättingarna var kontrollerade. Ett fåtal av lyftredskapen för lyftning av
betongelement var kontrollerad och hade färgmärkning i form av ett buntband.

•

Lyftansvarig säger att alla lyftredskap skall kontrolleras och menar här även de
för lyftning av betongelement. De arbetsledare som tillfrågats säger att dessa
inte kontrollerats.

•

Vid den årliga kontrollen meddelar lyftansvarig arbetsledaren på respektive
avdelning om vilket datum kontrollföretaget ska komma, det är sedan
arbetsledarens ansvar att se till att alla lyftredskap kommer ut till
kontrollföretagets lastbil. Efter det att alla kontroller gjorts skickar
kontrollföretaget ett besiktningsprotokoll. I likhet med fabrik 1 kan fabrik 2
inte säkerställa att alla lyftredskap har kontrollerats.

•

Oken kontrolleras av samma företag som besiktigar lyftanordningarna.

•

Den dagliga tillsynen görs på samma vis som i fabrik 1 och även här är det
inte allmän kunskap om detta. Det sker dock kontrollrundor då någon
arbetsledare och skyddsombud gör daglig tillsyn på alla lyftredskapen. Dessa
är inte schemalagda utan inträffar då det finns lite extra tid.

•

Det låg en och annan kätting på golvet inne i fabriken, men merparten hängde
på avsedda ställningar. Vid utlastningen hängde alla redskap i ett ställ.

•

Stroppar behöver inte kontrolleras av sakkunnig årligen, utan dessa
kontrolleras okulärt. På fabriken används mestadels rundsling och dessa
kasseras då polyestergarnet blir synligt.

•

Lyftutbildning hålls för alla medarbetare på fabriken.
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4.1.3

Fabrik 3

•

På fabrik 3 fanns tre ok som inte var märkta med maxlast eller kontrollerade.
Det fanns även ytterligare två ok som hade märkning, men dessa var inte
kontrollerade sedan de togs i bruk.

•

Det fanns två ok med hydraulik som inte var märkta eller kontrollerade.

•

Kättingar var kontrollerade och i likhet med fabrik 2 hade ett fåtal lyftredskap
för lyftning av betongelement färgmärkning.

•

Den årliga kontrollen sköts på samma sätt som i fabrik 2 och här kan de inte
heller säkerställa att alla lyftredskap kontrolleras av sakkunnig årligen.

•

Den dagliga tillsynen görs på samma vis som i fabrik 1 och 2, även här är det
inte allmän kunskap om detta.

•

Det mesta såg bra ut vad gäller förvaringen av lyftredskapen, undantaget några
kättingar som låg på golvet vid avsedda förvaringsställ.

•

Stroppar behöver inte kontrolleras av sakkunnig årligen, utan dessa
kontrolleras okulärt. På fabriken används mestadels rundsling och dessa
kasseras då polyestergarnet blir synligt.

•

Lyftutbildning hålls för alla medarbetare på fabriken.

4.2 Steg 2 - Problem/Brister – fabrik 1-3
1) Flera ok så kallade ”hemmabyggen” vilka saknar märkning. Ok som ser
likadana ut har klassats som ”hemmabyggen” på fabrik 1, men är märkta och
kontrollerade på fabrik 2.
2) Alla vet inte att lyftredskapen för lyftning av betongelement skall kontrolleras
av sakkunnig årligen.
3) Det finns inga tydliga instruktioner till arbetsledare om vad som skall tas ut till
lastbilen vid den årliga kontrollen.
4) Finns ingen möjlighet till uppföljning av de årliga kontrollerna. På grund av
detta kan det inte säkerställa att allt kontrolleras årligen.
5) Kan inte säkerställa att daglig tillsyn görs då det aldrig dokumenteras och alla
vet inte att den ska göras.
6) Det finns inget internt system för numreringen av lyftredskapen. De för
lyftning av betongelement saknar numrering.
7) Hydrauliska ok på fabrik 3 är inte kontrollerade, detta kan utföras av det
företag som kontrollerar oken, men beräkningarna på oket krävs.
8) Förvaringen kan förbättras.
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4.3 Steg 3 – Lösningar – fabrik 1-3
1) Beräkningar skall eftersökas till de ok som saknar märkning. Ifall det inte går
att lokalisera beräkningar ska oken riskbedömas. En undersökning av företag
som kan göra detta skall genomföras. Oken på fabrik 1 och 2 beställdes
samtidigt från en lokal smedja, ritningarna och beräkningarna finns troligtvis
sparade någonstans.
2) Information
3) Detta är starkt sammankopplat med problem 2 och löses det ena löses det
andra per automatik.
4) Detta kan lösas med hjälp av ett system för numrering av lyftredskapen vilket
problem 6 antyder att det saknas. Ifall ett sådant fanns skulle det var möjligt
med en jämförelse mellan protokollet och en lista. Ifall det är något som inte
blivit kontrollerat skulle det vara möjligt att se var detta redskap befann sig
och vilken typ av redskap det är.
5) En instruktion för daglig tillsyn skall skrivas.
6) Ett system för numrering av lyftredskapen skall införas och en inventering av
dessa krävs. Systemet ska vara uppbyggt på det här viset: Första bokstaven i
fabrikens namn 1 - Avdelning – löpnummer. De nummer som finns idag
behöver inte ändras utan kommer att fasas ut efter hand som lyftredskapen
kasseras.
7) Skall söka efter beräkningarna på fabrik 3 och prata med teknikavdelningen.
8) Detta är främst en fråga om ordning och reda, men ute bör något skåp sättas
upp för att skydda lyftredskapen.
Övrigt
•

1

Vid mötet framkom det att de ansvariga ansåg att protokollet från
kontrollföretaget var komplicerade och svåra att följa. En av dem hade
talat med ett annat företag vilka också utförde den här typen av årliga
kontroller, fast de kontrollerade även oken. Med anledning av detta
skall det även utföras en mindre undersökning av vilka alternativa
företag som finns för dessa kontroller och påbörja ett arbete för att göra
ett centralt avtal för dessa. Idag ansvarar varje fabrik för att förhandla
fram dessa avtal.

I denna rapport används siffrorna 1,2 och 3
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4.4 Steg 4 – Genomförande – fabrik 1-3
4.4.1

Riskbedömning av ”hemmabyggen”

Kontakt togs med det företag som en av de lyftansvariga hade berättat om under
mötet. Detta företag var inte villigt att göra den här typen av riskbedömningar, då de
ansåg att det var för riskabelt rent lagmässigt.
4.4.2

Inventering

Vid mötet bestämdes att endast kättingar och ok skulle inventeras i ett första skede,
eftersom dessa redan har löpnummer/registreringsnummer. Inventeringslistan som
skrevs utformades med sex kolumner: Fabrik, Avdelning, Nummer, Tillverkningsår,
Senaste årliga kontroll och Typ. Vid mötet bestämdes det att Inventeringslistan skulle
skrivas i Excel, där användandet av autofilter gör att hela listan kan läggas i det
interna datorsystemet och det är enkelt att skriva ut den del som behövs. De ok och
kättingar som helt saknade märkning uteslöts från inventeringen. Då alla kättingar
som innefattades i denna inventering blev kontrollerad vid den senaste årliga
kontrollen på respektive fabrik skrevs inte dessa datum. För hela listan se Bilaga 1.
4.4.3

Alternativ för centralt avtal angående årliga kontroller

Vid en mindre undersökning kom tre företag fram vilka fabrikerna redan hade någon
form av relation till. Dessa bestod av det företag som säljer lyftredskapen, det företag
som kontrollerar lyftanordningarna och det företag som idag sköter de årliga
kontrollerna.
Till dessa tre företag skall en förfrågan skickas ut och till denna förfrågan skrevs en
specifikation. Specifikationen bestod av tre punkter:
•
•
•

Företaget skall vara ackrediterat av SWEDAC
Skall utföra årlig kontroll av lyftredskap.
Protokoll skall vara utformade på ett sätt som är enkelt att följa och har tydliga
förklaringar på åtgärder.

För att inga missuppfattningar skulle uppstå togs även de olika sorters lyftredskap
företaget använder sig av med i denna förfrågan.

4.4.4

Eftersökning av beräkningar på ok

Det hittades inga beräkningar på något av de ”vanliga” oken. Till ett av de hydrauliska
oken fanns det beräkningar och även resultatet av en ingångsbesiktning. Detta ok skall
dock inte användas mycket mer på grund av nya produkter och med det även ett nytt
ok. Båda dessa ok kan kontrolleras eftersom beräkningar finns.
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4.4.5

Daglig tillsyn av lyftredskap

Vid skrivandet av dessa instruktioner upptäcktes det att lyftredskapen för lyftning av
betongelement inte var definierade som lyftredskap i ledningssystemet för arbetsmiljö
vilket korrigerades. Det upptäcktes även att dokumentet angående lyftredskap inte var
uppdaterat sedan AFS 2006:6 kom till utan var fortfarande baserat på en äldre
föreskrift vilket uppdaterades. Detta dokument finns i Bilaga 2.
För att det inte ska uppstå några funderingar angående vilka redskap som ska
kontrolleras skrevs en lista med dem på kontrollinstruktionen. Signeringslistan ska
finnas på respektive arbetsområde och är till för att säkerställa att tillsynen utförts.
Signeringslistan skall skrivas på minst en gång varannan vecka. Instruktionen för
daglig tillsyn finns i Bilaga 3.
En mall för avvikelserapportering utformades (se Bilaga 4)
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5 Slutsats och diskussion
Vid arbetet med nulägesanalysen upptäcktes flertalet så kallade ”hemmabyggen”,
dessa ok ska riskbedömas. Detta är något som måste göras internt då det troligtvis inte
finns något annat företag som är villigt att göra det. Frågan är då vem inom företaget
som kan tänkas ha kompetens till detta, troligtvis finns en sådan person inom Abetong
då det är ett stort företag. Frågan som då kvarstår är om det verkligen är klokt att
genomföra dessa riskbedömningar när de ackrediterade företagen kräver ritningar och
beräkningar för att över huvudtaget göra någonting.
Ifall riskbedömningarna genomförs väcker det i sin tur ytterligare en rad frågor. Hur
ofta skall de göras? Får oken användas då de inte är märkta med maxlast? Kanske det
hade varit enklare att köpa in nya ok, men är det ekonomiskt hållbart? Här finns en hel
del att tänka på och arbeta vidare med.
Eftersom arbetet med inventeringen begränsades till att endast innefatta kättingar och
ok säger det sig självt att det är långt ifrån klart. Det saknas antagligen en del kättingar
i denna lista som inte hittades eftersom de anställda på företaget ibland hjälpte till
genom att ta fram kättingar som låg nerpackade i lådor under andra föremål, vilka
mest såg ut som skräp.
En stor inventering på fabrikerna skulle även kunna föra med sig en stor uppstädning
och förbättring av lyftredskapens förvaring. Detta skulle främja företagets pågående
arbeta med 5S. De flesta lyftredskap för lyftning av betongelement saknar helt
numrering och detta behöver åtgärdas för att en lista skall kunna användas vid den
dagliga tillsynen och vid de årliga kontrollerna.
Vad det gäller de externa kontrollerna togs det en vändning under arbetets gång då de
blev aktuellt med ett centralt avtal. Anledningen till att detta hände berodde troligtvis
på att frågan om lyftredskapen lyfts fram och de ansvariga på fabrikerna funderade
runt detta. Det som är väldigt positiv med ett nytt avtal är att man får chansen att sitta
ner och diskuterar hur man vill att rutinerna ska se ut vid de årliga kontrollerna
tillsammans med kontrollföretaget.
Ifall fabrikerna har alla sina lyftredskap numrerade och dokumenterade skulle det i
princip vara möjligt att ge denna lista till kontrollföretaget vid ankomst till fabriken.
Kontrollföretaget kan sedan sätta ett kryss för de lyftredskap som kontrollerats och
bara sätta en färgmärkning på själva redskapet. Då skulle man inte behöva skicka
något protokoll i efterhand och fabriken skulle kunna meddelas direkt ifall något
redskap saknas. Man skulle direkt få möjlighet att söka reda på detta redskap och se
till att det blev kontrollerat.
Då instruktionerna för den dagliga tillsynen skulle skrivas upptäcktes ett dokument i
ledningssystemet som skulle ha varit bra att ha redan i starten av arbetet. Här fanns
redan en instruktion för hur den dagliga tillsynen skulle utföras. Denna användes som
underlag vid utformandet av de nya instruktionerna.
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Det var dock ett par problem med detta dokument. Den dagliga tillsynen skulle ske
fortlöpande men inte dokumenteras, vilket är fel enligt AFS 2006:6 och gör
uppföljning i princip omöjlig. Detta har även resulterat i att den dagliga tillsynen inte
alltid utförts.
Det andra problemet var att redskapen för lyftning av betongelement inte var
definierade som lyftredskap, vilket hade varit väldigt bra att veta redan vid början av
arbetet. Hit kan man härleda problemet med att dessa inte blivit kontrollerade årligen
av sakkunnig. Detta hade även underlättat allt arbete ute på fabrikerna eftersom jag
hade en helt annan definition av ordet ”lyftredskap” än vad nästan alla som arbetade
där hade. Detta visar hur viktigt det är att kontinuerligt uppdatera ledningssystemet.
Den nya definitionen kommer dock att nå ut till alla eftersom de finns med på de nya
instruktionerna.
Dessa rutiner och vikten av att de genomförs bör även tas med i den lyftutbildning
som hålls för de anställda.
Det finns visserligen en hel del arbete kvar på fabrikerna med implementeringen av
numreringssystemet och rutinerna för den dagliga tillsynen. Ifall de arbetar efter de
resultat som framkommit i denna rapport bör de dock få full kontroll över alla sina
lyftredskap och en säkrare arbetsmiljö.
Uppföljning av målen för examensrapporten:
1. Säkerställningen av att samtliga lyftredskap kontrolleras sker genom att varje
lyftredskap har ett individuellt nummer och att såväl den dagliga tillsynen som
den årliga kontrollen av sakkunnig dokumenteras.
2. Arbetstagarna teoretiska kunskaper fås genom den lyftutbildning som
företaget tillhandahåller här ingår även användning och val av lyftredskap. De
praktiska kunskaperna fås genom att arbeta på fabriken, då alla produkter
företaget tillverkar måste lyftas med hjälp av lyftanordningar och lyftredskap
är detta en del i det dagliga arbetet.
3. Livslängd och underhåll av lyftredskap bedöms enligt avvikelserapporterna.
4. Eftersom denna lösning bör fungera på de tre fabrikerna som behandlas i
denna rapport finns det inget som tyder på att den inte skulle kunna användas
på de övriga enheterna.
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Bilagor
Bilaga 1

1(2)

Inventeringslista
Fabrik Avdelning Nummer

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HS
HS
VS
VS
VS
VS

28
10
48
25
22
21
39
391
392
40
428585
30203
64
9979170

2
2
2
2
2
2
2
2
2 1
12
1 1006227002
1 1
62
1 3 GS40
3
6
3
59
3
9
3
2
3
61
3
37
3
38
1
3
1
14
2
3
2
1
2
63149
2 63149-1
2
5111296
2
6
2
5
4
9
4
11

Tillverkningsår Senaste årliga kontroll

1996
1996
2006
1989

2008

2007

1990
1985

24

Typ

4-part kätting
2-part kätting
4-part kätting
3-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
Pall-lyft
Pall-lyft
2-part kätting
okt-96 ok
okt-96 ok
4-part kätting
ok
ok
2-part kätting
4-part kätting
ok
4-part kätting
6-part kätting
1-part kätting
1-part kätting
4-part kätting
ok
ok
4-part kätting
4-part kätting
1-part kätting
1-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
ok
2-part kätting
2-part kätting
2-part vajer
2-part vajer

Bilagor

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

8
7
63149-2
63149-3
13
14
15
17
L6153027
S113471
7281
L6153019
S200390
4
26
19
20
L6153043
15
16
22
24
25
L6152995
S196719
5
6
L6152912
L6153001
3
23
S200381
S172799
L6153068
L6153084
L6153076
L6152755

1990
1994

aug-07
aug-07
aug-07
aug-07

aug-07

aug-07
aug-06

aug-06
aug-06

aug-07
aug-07
aug-07
aug-07
aug-07
aug-07
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2(2)
1-part kätting
1-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
ok
1-part kätting
1-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
ok
ok
4-part kätting
ok
ok
4-part kätting
4-part kätting
2-part kätting
1-part kätting
ok
2-part kätting
2-part kätting
2-part kätting
1-part kätting
1-part kätting
ok
ok
2-part kätting
2-part kätting
ok
ok
4-part kätting
4-part kätting
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Bilagor
Bilaga 2

1(4)

Dokument gällande lyftredskap
Definition
Som lyftredskap räknas:
 Lyftok för element och material m.m.
 Lyftsaxar
 Pallok
 Betongbaskar
 DEHA lyftsystem
 Kättingar
 Stroppar
 Krokar
 Kopplingslänk
 Öglor
 Schackel
 Kulankare
 Ringkoppling
 Wiresling

Regler
Regler för lyftredskap finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets författningssamling och
Anvisningar samt Lyftdonsnormen:






I AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar återfinns EU:s
maskindirektiv
Arbetarskyddsstyrelsens Anvisningar nr 58
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2006:6 Användning av Lyftanordningar och Lyftredskap
Om anvisningarna i Lyftdonsnormen (SS7685006) följs, uppfylls även kraven i
Arbetsmiljöföreskrifterna

CE-märkning
Nytillverkade lyftredskap skall CE-märkas. Detta sker genom tillverkarens försorg
och i enlighet med bilaga 1 till AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska
anordningar.
Ett lyftredskap som Abetong har tillverkat får CE-märkas av Abetong.
Märkningen omfattar CE-märke, högsta tillåtna last, tillverkare, uppgift om material.
Med lyftredskapet skall följa instruktion om användning och intyg om
överensstämmelse med Maskindirektivet
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Bilagor
Identifikation

2(4)

Lyftredskap skall ha de skyltar och de varningsanordningar som behövs för
säkerheten samt vara tydligt märkta med:
- maxlast
- ID-nummer (reg. nr.)
- uppgift om ägare (Abetong, adress och telefon)
- användarinstruktion
Tillsyn och egenkontroll
Lyftredskap genomgår:
• daglig tillsyn (fortlöpande tillsyn)
• minst en årlig dokumenterad tillsyn.

Daglig tillsyn
Utförs enligt rutin för daglig tillsyn av lyftredskap

Årlig dokumenterad tillsyn
Av AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
framgår att lyftredskap inte omfattas av krav på besiktning. Förstabesiktning har i
princip ersatts av CE-märkningen.
Lyftredskap som saknar verifiering i form av ritningar, beräkningar eller intyg om
provbelastning skall vara materialbestämda och provbelastade förslagsvis med hjälp
av ett ackrediterat företag.
Årlig tillsyn genomförs i enlighet med tabell ”Sammanfattning - Tillsyn för samtliga
lyftredskap”.
Årlig tillsyn av lyftredskap genomförs och redovisas lokalt.
Den årliga tillsynen omfattar minst momenten för daglig tillsyn och dokumenteras.
Vid dokumenterad tillsyn:
 Skriv ut lista över de lyftredskap som finns på området som ska kontrolleras.
 Ifall det finns felaktigheter i benämningar eller annat i listan skall detta korrigeras
och uppdateras (ingen avvikelserapport behöver skrivas)
 Genomför kontroll enligt daglig tillsyn
 Bocka av varje lyftredskap efter tillsyn
 Skriv under listan med namn och datum
 Sätt in listan i anvisad pärm.
 Avvikelser rapporteras enligt daglig tillsyn
Tillsynen skall utföras av en person med tillräcklig kännedom om lyftredskapens
konstruktion, användning och skötsel.
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Lyftredskap som genomgått årlig tillsyn får förslagsvis en färgmarkering i enlighet
med SWEDAC’s färgmärksystem.
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Färgmärkning
Blå
Gul
Grön
Orange
Blå
Gul
Grön
Orange

Sammanfattning - Krav för samtliga lyftredskap:
CE-märkta
redskap**
Bruksanvisning från lev.

X

Intyg om överensstämmelse med
Maskindirektivet

X

Inte CE-märkta
redskap

Tekn. dokumentation*
CE-märkning

X

Anmärkning

Sparas tillsammans med övrig dokumentation
för redskapet

X

Uppgift om maxlast

X

X

Uppgift om tillverkare

X

X

Registreringsnummer

X

X

Finns på redskapet

Uppgift om ägare

X

X

Instruktion om användning

X

X

Finns på alt. medföljer redskapet

Daglig tillsyn

X

X

Dokumentation vid åtgärder samt minst en
gång varannan vecka

Tillsyn efter uthyrning

X

X

Journalförs enligt
Lyftdonsnormen SS 768 50 06

Årlig tillsyn

X

X

Journalförs enligt
Lyftdonsnormen SS 768 50 06
Där så är tillämpligt

Plombering efter tillsyn

X

X

Förvaras på skyddat ställe

X

X

*
**

Teknisk dokumentation = statiska beräkningar + ritningar + intyg från 1:a besiktning (inkl. provbelastning). Om
tillverkaren går att spåra skall dokumentation finnas hos denna.
Nytillverkade lyftredskap skall vara CE-märkta.
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Sammanfattning - Tillsyn för samtliga lyftredskap
Daglig
tillsyn

Tillsyn vid retur efter
uthyrning *

4(4)
Årlig
tillsyn *

Årlig tillsyn inkl
provbelastning *

Interna
Lyftok för element, armering etc

X

X

Pallok

X

X

Pelarok

X

X

Betongbaskar

X

X

Kättingar

X

X

Stroppar

X***

X

Krokar

X

X

Kopplingslänk

X

X

Öglor

X

X

Schackel

X

X

Kulankare

X

X

Ringkoppling

X

X

Wiresling

X

X

*
**
***

Enligt lokal instruktion.
Provbelastning avgörs på respektive anläggning.
Tygstroppar byts ut om skada upptäcks. Inga trådar får vara synliga.
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Instruktion för daglig tillsyn av lyftredskap
Som Lyftredskap räknas:
 Lyftok för element och material m.m.
 Lyftsaxar
 Pallok
 Betongbaskar
 Kättingar
 Stroppar
 Krokar
 Kopplingslänk
 Öglor
 Schackel
 Kulankare
 Ringkoppling
 Wiresling
Allmänt
Lyftredskapen förvaras så att de inte skadas.
Daglig tillsyn dokumenteras en gång varannan vecka.
Vid avvikelse rapporteras detta direkt till ansvarig för arbetsområdet och denne
bestämmer om redskapet skall repareras eller kasseras. En avvikelserapport skrivs.
De som sköter tillsynen av lyftredskapen är särskilt utsedda för detta samt har viss
materialkännedom (enligt AFS 2006:6).
Daglig tillsyn
Utförs okulärt och följande uppmärksammas:
 funktion
 deformationer får inte förekomma, vare sig i gods eller i anslutande schacklar,
ringar mm
 svetsar är hela och utan sprickor
 godset är utan sprickor
 märkning (eventuell CE-märkning, maxlast, tillverkare, registreringsnummer,
ägare, instruktion om användning)
 redskapet förvaras på avsedd plats så att det inte skadas
 Skriftlig instruktion med information om hur lyftredskapet skall användas finns
tillgängligt på arbetsstället.
 Arbetstagarna är informerade om innehållet i den skriftliga instruktionen.
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Daglig tillsyn av lyftredskap

2(2)

Arbetsområde:___________________________________
Ansvarig Arbetsområde:____________________________
Ansvariga daglig tillsyn:____________________________

Lyftredskap

Dat/
Sign

Dat/
Sign

Dat/
Sign
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Sign
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Avvikelserapport för lyftredskap
Fabrik:__________________

Avdelning:__________

Nummer:_______________

Typ:_______________

Beskriv felet:________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________

Åtgärd:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ansvarig för åtgärd:________________________
Planerat Klart:________

__________

________________

Datum

Namnteckning

________________________
Namnförtydligande

Åtgärd utförd:______/ Sign:_________
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