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EGENKONTROLL VID PERSONLYFT MED KRANAR, TRUCKAR OCH
MOBIL ARBETSPLATTFORMAR (SKYLIFT/SAXLIFT)

1

Allmänt

Personlyft med kranar och truckar regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS
2006:7. De regler som finns tillämpliga för skylift och saxlift (s.k. arbetsplattformar) finns i
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2003:6.
Denna anvisning utgör endast ett komplement till föreskrifter och fråntar inte kran- respektive
liftägare ansvaret för sin utrustning.
En SJA ska alltid finnas.
Signallista för lyft finns i HMSS-606.

2

Personlyft med korg

2.1

Utförare av egenkontroll

Före personlyft med arbetskorg i kran skall denna egenkontrolleras av någon av följande
personer:
- Huvudskyddsombud IF Metall eller PTK
- Arbetsmiljöingenjör
- Arbetsledare eller ersättare Mek
- Arbetsledare eller ersättare Svets
- Skyddsombud
Förfaringssättet vid lyftet skall gå igenom på plats.
2.2
2.3

Tidpunkter för kontroll
första gången personlyft skall göras
om fast korg varit demonterad och återmonterats
om kranen varit utanför INOVYNS område
varje dag om lyft pågår under längre tid
Skyddsutrustning

Fallskydd skall användas.
När korgen hänger i krok skall fallskyddet fästas i kroken. Vid fast korg fästs fallskyddet på
annat lämpligt ställe.
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2.4

Kontrollpunkter

Låspinnar på schacklar från krok och neråt
2.4.1

Löst hängande korg

Kontrollera att:
-

stoppet fungerar så att inte korgen kan gå i topp
wiren löper i alla block och att rullarna ej är fasta
schacklarna på korgen är låsta
både kran och korg är besiktigade
en isolerad kullagerlikare, typ SKI, är fäst mellan krankrok och korg när svetsning skall
utföras. Denna tillhandahålls av kranföretaget.

Lyftstropp i nylon kan även användas vid svetsning för att förhindra att korgen jordar.
2.4.2

Fast upphängd korg

Kontrollera att:
-

3

korgen är ordentligt fastsatt
både kran och korg är SA-besiktigade

Truck

Personlyft med truck får endast ske vid tillfälligt och kortvarigt arbete.
3.1

Kontrollpunkter

Vid personlyft med truck kontrolleras att:
-

4

arbetskorg är monterad på truckens gaffelarm
funktioner som används vid personlyft fungerar säkert

Mobil arbetsplattform, t.ex. skylift och saxlift

Personer som använder skylift eller saxlift skall införskaffa information om dess funktion före
användandet. Informationen kan fås från annan person hos INOVYN eller hos uthyraren.
Före användande av skylift eller saxlift skall alla säkerhetsfunktioner provas.
I samband med att en arbetsplattformen flyttas eller ändrar position skall det finnas
en vakt. Vidare får inte en arbetstagare som arbetar på en mobil plattform lämnas
ensam.
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