10 frågor

På grund av felaktigt bruk av arbetsställningar har det skett dödliga fallolyckor
bland annat i dylika fall:

För ditt eget och din kompis skydd

”Arbetaren steg upp på en betongvägg längs en stege
till ett valv en våning uppåt. Stegen gled iväg och arbetaren föll på betongolvet.”
”Arbetaren jobbade på en ställning utan skyddsräcken,
snavade på plankor på arbetsplatsformen och föll över
arbetsplatsformen kant.”
”Arbetaren steg upp på personlyftanordningens räcke
för att ta sig över till en balkong, handtaget lossnade
och han föll ner på marken.”
”Arbetaren klättrade upp längs stödställningen till en bro.
Hans fot slant och hans grepp lossnade varvid han föll.”
”Arbetaren steg upp på en lave för att räckas till sitt
arbetsområde. Lasset på laven välte och arbetaren föll
och slog sitt huvud i betongväggen.”

Kari Rissa

Ställningstorsdag

Fråga dig själv detta

1

Är det underlag du använder ordentligt, så att
du inte behöver ta onödiga risker genom att
klättra på ostadiga eller lätt fallande byggnationer?

2

Jag använder inte en stege som arbetsunderlag,
den är förbjudet.

3

Stål bocken eller den förflyttbara ställningen
på ett stadigt och hårt underlag, så att den inte
faller?
Jag kontrollerar också 			
att hjulen är låsta.

4

Är trappstegens trappsteg, arbetsplatsformen
och fotlisterna hållbart fast i underlaget, så att
de inte glider eller gungar ur led?

5

Är trappstegen stadig så att inte faller? Får jag
ett bra tag i räcket längs hela trappstegen?

6

Är trappstegen och arbetsplatformen försedda
med skyddsräcken som förhindrar att jag i misstag kan falla ner?

7

Är ställningarna förstyvade och förankrade så
att de inte gungar eller kommer åt att falla?

8

Är ställningens delar intakta och låsen i skick,
så att inga delar lossar eller ger efter? Jag överbelastar inte ställningen.

9

Använder jag säkerhetssele om det inte går att
använda ställning eller skyddsräcke?
Jag använder säkerhetssele!

10

Anmäler jag om faror och brister till min arbetsgivare, så att de kan åtgärdas?
Jag går inte på en okontrollerad ställning.
Jag försäkrar mig om situationen genom
att titta i ställningskortet.

Känn igen riskerna – kontrollera fallskyddet!

