10 frågor

Fall som lett till allvarliga skador och
t.o.m. till dödsolyckor:

Undvik fall

• 		Säkerhetsselen låg kvar i bilens bagageutrymme, trots att den
borde ha funnits till förfogande.
• 		En byggarbetare föll från personlyftens korg. Han hade tagit på
sig en säkerhetsele men inte fäst den någonstans.
• En elementmontör föll när ett trappelement rasade. En annan
arbetstagare använde sin säkerhetssele på ett ändamålsenligt
sätt, men inte han som föll.
• 		En ung arbetstagare övertalades att strunta i risken för fall.
Lönade det sig att vara tuff?
• 		I samband med takreparationen på ett våningshus arbetade
en arbetstagare vid takrännan utan säkerhetssele och höll
i ett snöhinder på tio centimeter.
Räddad av säkerhetsselen:
• 		När hålbjälklaget rasade ihop räddades elementmontören tack
vare sin säkerhetssele.
• 		Ställningsmontörens halkade med foten när han han drog
en presenning över takstolen. Montören föll 1,5 meter, men
säkerhetsselen räddade honom från att råka ut för en ödesdiger
olycka.
Kari Rissa

Ställningstorsdagen

Ställ dig själv följande tio frågor
Innan du börjar med ett nytt arbetsskede, särskilt
om det finns risk för att du ska falla.
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Varje år omkommer 4–5 byggarbetare till följd av att de faller.
Varje dag inträffar minst en allvarlig fallolycka.Varannan timme
faller en byggarbetare.Vill jag höra till den här gruppen?
Varifrån faller man? Vanligtvis från valvkanter, öppningar,
arbetsplattformar på maskiner, personlyftanordningar och
stegar. I samband med saneringar medför även konstruktioner
som rasar risk för fall. Litar jag på turen eller försäkrar jag mig
om att fallskyddet är tillräckligt?
Fall kan tekniskt förebyggas med hjälp av skyddsräck, skydd
av öppningar och skyddsnät. Ordningen och redan på arbetsplatsen inverkar också på om farliga situationer uppkommer.
Är det tekniska skyddet tillräckligt och genomförbart?
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Personliga fallskydd är ibland den enda lösningen och utgör
ofta en extra försäkran för att förhindra fall. Finns det tillräckligt med säkerhetsselar till förfogande på din arbetsplats?
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Identifieringen av risker är en del av en trygg arbetsprestation.
Har jag själv och tillsammans med min chef utrett riskerna för
fall och vilka möjligheter det finns att undanröja dem?
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Tar jag med mig säkerhetsselen redan då jag beger mig
till platsen där arbetet ska utföras, så att jag inte måste
gå för att hämta dem separat?				
Jag klarlägger också behovet av annan skyddsutrustning
i mitt arbete.
Vet jag hur säkerhetsselar ska användas? 		
Jag bekantar mig med säkerhetsselens bruksanvisning
och övar mig i att använda den innan jag beger mig till
platsen där arbete ska utföras. Jag kontrollerar tillsammans med min chef att jag vet hur skyddsutrustningen
ska användas.
Vet jag var jag ska fästa säkerhetsselens rep för att kunna
arbeta tryggt? 					
Alla fästpunkter håller inte den belastning som de utsätts
för. Ta reda på var fästpunkterna ligger tillsammans med
arbetsledaren.
Om du ändå faller, puh! Vilken tur att du använder
säkerhetsele. 						
Hur ska man bärga en person som hänger i säkerhetsselen så snabbt och säkert som möjligt?
Bryr du dig om andra arbetstagares säkerhet och ingriper
i riskfyllda situationer genom att påpeka om dem?
När du ingriper i felaktiga och farliga arbetsmetoder kanske du gör dig förtjänt av en ”livräddningsmedalj”.
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