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I 

Emil Göransson, Fredrik Magnusson 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är avslutande del i den maskintekniska högskole- 

ingenjörsutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet är genomfört i 

samarbete med Abetong AB. 

Syftet med projektet är att öka säkerheten för operatörerna vid arbete med en 

av Abetongs gjutmaskiner i Vislanda. Detta gjordes genom att studera 

maskindirektiv samt de svenska standarder som behandlar stegar, 

arbetsplattformar och skyddsräcken.  

Målet är att komma fram till en säkrare lösning för operatören att ta sig upp 

på plattformen samt ett lättare sätt att koppla i en travers och avlägsna 

gammal betong.  

Åtskilliga intervjuer och observationer genomfördes på fabriken i Vislanda, 

detta för att få bättre uppfattning om hur de inblandade individerna såg på 

åtkomlighetsproblemet. 

Resultatet genererade i en trappstege för uppgång på maskinen samt ett 

fällbart räcke för ökad säkerhet vid användning av arbetsplattformen. 

Skyddsräcket utformades fällbart för att möjligöra framfart över gjut- 

maskinen för passerande betongvagn. Hela systemet är utformat enligt 

svensk standard.  

Författarna för denna rapport anser att målen har uppfyllts till viss del, då 

säkerheten vid arbetsuppgifterna på arbetsplattformen har förbättrats 

avsevärt.  
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Summary 

This thesis is the final part of the mechanical engineering bachelor course on 

Linnaeus University in Vaxjo. The work is conducted in collaboration with 

Abetong AB. 

The project aims to increase the safety for the operator when working with 

one of Abetongs casting machines in Vislanda. This was done by studying 

the machinery directives and the Swedish standards that deals with ladders, 

work platforms and guardrails. 

The goal is to reach a safer solution for the operator to climb onto the 

platform as well as an easier way to connect a traverse and remove old 

concrete.  

Numerous interviews and observations were made at the factory in Vislanda 

to get a better understanding of how the individuals involved looked at the 

access problem. 

From the results gathered, a step ladder was generated for climbing the 

machine with a folding handrail for added safety when using the work 

platform. The guardrail was designed to be foldable as to allow passage over 

the caster machine for passing concrete kart. The whole system is designed 

according to Swedish standards. 

The authors of the report consider that the objectives have been met to some 

extent; the safety of the working platform has greatly improved.
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Emil Göransson, Fredrik Magnusson 

 

Abstract 

Efter en önskan om höjd säkerhet i samband med arbetsuppgifter gällande 

en gjutmaskin hos Abetong AB, genomfördes detta examensarbete. 

Ett flertal observationer och intervjuer genomfördes tillsammans med 

gjutmaskinens operatörer. Informationen ledde till en bättre uppfattning om 

vad problemet innebar. 

Arbetet resulterade i en säker uppgång på maskinen samt förhöjd säkerhet 

uppe på maskinen i form av ett skyddsräcke. 

  

Nyckelord: Skyddsräcke, säkerhet, gjutmaskin, idéframtagning, 

arbetsplattform, trappstege.  



  
 

 

 

IV 

Emil Göransson, Fredrik Magnusson 

 

Förord 

Som sista arbete under högskoleingenjörsutbildningen inom maskinteknik 

ska ett examensarbete genomföras. I arbetet ska kunskap som har erhållits 

under utbildningen tillämpas. 

Uppdraget kom från Abetong AB efter att författarna lämnat in en förfrågan 

om att göra examensarbetet i sammarbete med dem. Denna förfrågan ledde 

till att författarna fick i uppdrag att se över två problem som Abetong hade 

med sin gjutmaskin i Vislanda. Dels var det ett åtkomlighetsproblem när 

förflyttning av maskinen skulle ske och ett problem med att betong blev 

stillastående på oönskade ställen. Säkerheten blev tvungen att förbättras 

vilket gjordes genom studier av olika standarder och maskindirektiv. 

Efter arbetet så skulle författarna vilja rikta ett tack till: 

 Leif Petersson, handledare på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 Peter Andersson, handledare på Abetong. 

 Personalen på fabriken i Vislanda för deras medverkan i 

undersökningen.  
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1. Introduktion 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till detta examensarbete 

som är utfört på Abetong. Här presenteras även syfte, mål och avgräns-

ningar. 

1.1 Bakgrund 

”Abetong är Sveriges största leverantör av betongsliprar för järnväg”
 [1]

, de 

tillverkar betongslipers enligt en automatiserad tillverkningsmetod. Denna 

tillverkningsmetod säljs av Abetong i form av licenser till diverse länder 

runtom i världen.  

I Abetongs fabrik i Vislanda tillverkas bland annat betongslipers där de förra 

året investerade i en ny gjutmaskin. Maskinen är baserad på standard- 

konstruktionen som används för nya etableringar hos licenstagare, men 

fabriken i Vislanda är gammal och produktionshallen är inte anpassad efter 

dimensionerna på maskinen. Därför var det tvunget att göras stora 

justeringar på maskinen för att kunna använda den. Detta har resulterat i att 

avståndet till lyftkroken har blivit längre och gjort det omöjligt att haka i 

traversen från långsidan på maskinen. 

 

Figur 1: Gjutmaskin
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att öka säkerheten för operatörerna vid arbete med en 

av Abetongs gjutmaskiner i Vislanda. Detta gjordes genom att studera 

maskindirektiv samt de svenska standarder som behandlar stegar, arbets- 

plattformar och skyddsräcken. I dagsläget finns det två stora problem som 

påverkar säkerheten vid arbetet med maskinen.  

 Koppling av lyftkrok vid förflyttning med travers 

 Undvika/avlägsna kvarvarande betong i kanterna av behållaren 

Dessa arbeten utförs från en stege som ställs mot maskinen. På grund av för 

långt avstånd in till öglan så måste operatören sträcka sig in för att kunna 

haka i traversen, därför väljer operatören istället att klättra upp på maskinen 

för att underlätta arbetet. Detta leder till en onödig säkerhetsrisk då det inte 

finns ett säkert sätt att ta sig upp på maskinens plattform. 

Operatörerna hackar bort betong som fastnat när de är uppe på plattformen. 

Problemet med detta är att det är svårt att komma åt all betong från en 

plattform vilket leder till att operatören väljer att klättra över maskinen till 

andra sidan. Detta är långt ifrån optimalt då balken de klättrar på är spetsig 

samt att de kommer väldigt nära en elledning som går i taket. 

Målet är att komma fram till en säkrare lösning för operatören att ta sig upp 

på plattformen samt ett lättare sätt att koppla i traversen och avlägsna 

gammal betong.  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet ska genomföras under en läsperiod och är på 15 

högskolepoäng. 

Undersökningen inriktar sig på framtagning av idéer till åtkomlighets- 

problem på gjutmaskin för sliperstillverkning. Idéerna ska skissas upp och 

beskrivas noga och det ska göras en riskbehandling enligt maskindirektivet 

för lösningarna. 

Efter tre veckor ska grundidéerna redovisas för Abetong, de idéer som anses 

lämpligast väljs ut för att jobbas vidare med. Abetong vill vara med och 

bestämma när det gäller valet av idéer då de är väldigt måna om att under- 

sökningen resulterar i något användbart. 
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2. Teori 

Här beskrivs kortfattat om företaget som har varit uppgradsgivare samt de 

standarder och den metod som har använts under projektets gång. 

2.1 Abetong  

Historia 

Företaget startades av Bengt Olsson och hans son Lennart år 1945 i 

Vislanda. Iden till företaget var att Bengt Olsson vill utnyttja ett grustag som 

fanns på hans ägor. De första åren tillverka de byggblock och betongrör av 

olika modeller och storlekar. Företaget fick namnet Abetong och Lennart 

Olsson blev vd. Efter en stor beställning vid bygget av Norrköpings fängelse 

startades ett huvudkontor i Växjö.
[2][3]

  

I början på 50-talet började Abetong ett sammarbete med SJ för att få fram 

slipers i betong. Detta ledde fram till att Abetong fick hjälpa till att bygga ut 

flera av SJs järnvägar. Framgångarna ledde till en väldigt stor tillväxt under 

hela 50-talet.
[2][3]

  

 

Figur 2 Första framtagna sliper 

Motgångarna började först komma under 60-talet då de var tvungna att skära 

ner på personal. Detta ledde till att flera fabriker runt om i Sverige tvingades 

läggas ner.
[2][3]

   

I början på 70-talet valde familjen Olsson att sälja samtliga aktier i företaget. 

Motgångarna från 60-talet låg kvar och 1975 slogs Abetong ihop med Euroc 

AB och bildade Abetong Euroc. Abetong lyckades vända den dåliga trenden 

och i slutet av 70-talet hade deras omsättning ökat så mycket att de började 

bygga nya fabriker och arbetare återanställdes.
[2][3]

 

Fakta 

Abetong är uppdelat inom tre marknadssegment, anläggning, hus och lant- 

bruk. Huvudkontoret ligger i Växjö och finns idag även på 14 andra orter 

över hela Sverige. De omsätter ca 1 miljard om året och är drygt 500 

anställda i Sverige. Abetong och deras dotterbolag ingår i Heidelbergcement 

som verkar över hela världen.
[4]
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2.2 Produktutveckling genom systemtänkande 

Det finns ett flertal litteraturer som går igenom produktutvecklande genom 

systemtänkande. Metoden som valdes var ”eight steps” detta då författarna 

använt metoden i tidigare arbeten. Eight steps beskrivs av Peter L. Jackson i 

boken “Getting design right: a system approach”.
 [7] 

Metoden hjälper till vid konceptframtagning, då man utifrån behov tar fram 

koncept som uppfyller dessa. Det är en process där de stegs som anses 

relevanta för projektet väljs ut och används. Stegen upprepas och förbättras 

för att få fram en slutgiltig lösning.
[7] 

2.3 Maskindirektiv och riskbehandling 7.0 

För denna undersökning användes programmet ”maskindirektiv och 

riskbehandling 7.0” för framtagning av en riskbehandling. Programmet 

grundar sig på maskindirektivet (2006/42/EG) som ställer krav på 

fullbordade maskiner, programmet är kopplat till 600 nya standarder. 

Maskindirektivet måste tillämpas för alla maskiner tillverkade efter 29 

december 2009.
[5]

  

2.4 Svensk standard SS-EN ISO 14122-1 

Under detta arbete så har den svenska standarden SS-EN ISO 14122-1 

använts. Standarden behandlar maskinsäkerhet för fasta anordningar vid 

tillträde av maskiner mellan två nivåer. Detta användes för att säkerställa 

säkerheten på de framtagna idéerna. 

Denna standard behandlar termer och definitioner av olika fasta anordningar 

för tillträde av maskiner. Den rekommenderar vilka risker som ska tas 

hänsyn till när man placerar ut anordningar för tillträde av maskiner, såsom 

snubbelrisker, fallrisker, halkrisker etc. Standarden förklarar i vilken ordning 

prioritering ska ske av de olika anordningarna, där trappstege och stege 

endast ska användas då något annat inte är möjligt, detta på grund av den 

högre fallrisken och den fysiska ansträngningen.
[8] 
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2.5 Svensk standard SS-EN ISO 14122-2 

Den svenska standarden SS-EN ISO 14122-2 som behandlar maskinsäkerhet 

för arbetsplattformar och gångbryggor har använts för att kontrollera att 

arbetsplattformen har blivit korrekt.  

Standarden definierar vad en arbetsplattform är och vad den används för, 

såsom underhåll, kontroll, reperation etc. Den tar även upp vad man ska 

tänka på när man konstruerar en arbetsplattform för att operatören ska kunna 

känna sig säker.
[9] 

Standarden fastställer också att om det finns risk att falla från en arbets- 

plattform på höjd högre än 500 mm så ska ett skyddsräcke användas.
[9] 

2.6 Svensk standard SS-EN ISO 14122-3 

Den svenska standarden SS-EN ISO 14122-3 berör trappor, trappstegar och 

skyddsräcken.  

Vid utformning av skyddsräcken och trappor så rekommenderar standarden 

när de ska tillämpas och vilka dimensioner som ska användas. Den innehar 

tydliga ritningar och beskrivningar av vilka delar som ska ingå i 

konstruktionen.
[10] 
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3. Metod 

I detta avsnitt redovisas de metoder och studier som använts i examens- 

arbetet. 

3.1 Informationsinsamling  

Genom intervjuer, observationer och litteraturer samlades fakta in angående 

ämnet i fråga. 

3.1.1 Intervjuer  

Intervjuer är en kvalitativ metod då den inte använder sig av siffror utan sker 

genom verbala formuleringar, antingen skrivna eller talade. En intervju kan 

vara ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad.
[6]

 

I en ostrukturerad intervju så bestäms frågeföljden i viss utsträckning av 

intervjusituationen och svaren som erhålls, frågorna är öppet formulerade så 

de kan uppfattas på olika sätt.
[6]

 

Semistrukturerad intervju är precis som den ostrukturerade intervjun väldigt 

flexibel, intervjupersonen har stor frihet att ge svaren på sitt egna sätt, 

samtidigt kan frågor som inte fanns med från intervjuns början även 

ställas.
[6]

 

En strukturerad intervju där personen som intervjuas ofta tvingas till att göra 

ett val. En strukturerad intervju ger direkta och informativa svar.
[6] 

3.1.2 Observationer  

Observationer är användbara när information ska samlas in inom områden 

där de sker i naturliga situationer.
[12]

 

Observationer är helt beroende av hur folk uppfattar det som händer, olika 

personer som har varit med på samma observation kan ha väldigt olika 

uppfattningar om vad som egentligen hände. Människan filtrerar det som 

observeras vilket innebär att för att få en stor trovärdighet i resultatet bör 

man vara flera under observationen.
[11] 

Det finns två olika sorters observationer, ostrukturerad och strukturerad 

observation. Oavsett vilken som ska användas så är det tre frågor som ska 

besvaras innan observationens början.
[12] 

 Vad ska vi observera? 
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 Hur ska vi registrera det som sker?  

 Hur ska vi förhålla oss till det som händer? 

Strukturerad observation är när problemet är väldigt preciserat att det är 

givet vilka situationer som ska ingå i observationen. Ostrukturerad 

observation används när mycket information ska hämtas in kring ett 

problemområde. Här försöker man registrera ”allting”, vilket givetvis är en 

omöjlighet.
[12] 

3.1.3 Litteraturstudier 

I böcker hittas oftast försök till att systematiskt sammanställa den kunskap 

som finns inom ett visst problemområde, det betyder att det är i böcker vi 

oftast hittar modeller och teorier i sin helhet. Är man intresserad av de 

senaste metoderna så hittar man de oftast i digitala format då det tar längre 

tid att framställa böcker.
[11] 

Litteraturen som behövs hittas enklast genom biblioteken där de har diverse 

hjälpmedel för att hitta rätt litteratur. Vid sökning på internet söks ett stort 

antal webbsidor igenom efter de nyckelord som har angetts. Att gå igenom 

dessa tar ofantlig tid, därför är sållandet av informationen väldigt viktig och 

att se på informationen med ett kritiskt öga.
[11]
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4. Genomförande 

4.1 Insamling av information 

Angreppssättet för examensarbetet var att skaffa en god uppfattning om 

problemet. Detta gjordes genom åtskilliga besök på Abetongs fabrik i 

Vislanda där det fanns tillfälle att ställa frågor till operatörerna för att få reda 

på hur de upplever åtkomlighetsproblemet. De bidrog med egna synpunkter 

om vad de ville att lösningen skulle innehålla. Frågorna har varit öppna då 

det inte har funnits någon förkunskap om maskinen och många följdfrågor 

ställdes för att få en bättre bild av problemet och hur maskinen fungerar. Vid 

ett möte på deras kontor i Växjö visades även en instruktionsfilm som 

beskrev hela tillverkningsprocessen av betongslipers.  

En observation vid användandet av maskinen utfördes, observationen var 

passiv då denna inte påverkade maskinens arbete. 

4.2 Produktutveckling genom systemtänkande  

I detta examensarbete har metoden ”eight steps” framtagen av Peter L. 

Jacksson använts. Den valdes då det är en metod som är enkel och bra att 

använda när en ny produkt eller ett nytt system ska tas fram. 

4.2.1 Framtagning av koncept 

Abetong hade en önskan att inom tre veckor efter arbetets start skulle det 

presenteras ett flertal olika grundkoncept. Koncepten behövde inte vara så 

genomtänkta utan de ville ha kvantitet hellre än kvalitet.  

4.2.2 ”Eight steps” metoden
 

Motivering för val av koncept 

Genom möten med handledare på Abetong diskuterades det fram vilket 

koncept som skulle jobbas vidare med. Konceptet som valdes var ”fast stege 

bak på maskinen” (Bilaga 1). Vilket även ska kompletteras med ett räcke då 

detta rekommenderas enligt svensk standard.
[10]
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Definition av system gränsen 

Systemet ska innehålla: 

 Ett säkert sätt att ta sig upp på maskinen 

 Ett halkskydd 

 Räcke på den stora plattformen 

 Ett säkert sätt att haka i traversen 

Systemet berör åtkomlighetsproblemen och säkerheten när operatören 

arbetar på plattformen. 

Mål med projektet 

Målet med projektet är att operatören som arbetar med maskinen ska kunna 

känna sig säker när han utför sina arbetsuppgifter. Säkerheten ska vara 

utformad enligt svensk standard.
[8][9][10] 

Operatören ska på ett säkert sätt klättra upp på arbetsplattformen och 

därifrån utföra följande arbete: 

 Koppling av lyftkrok vid förflyttning med travers 

 Undvika/avlägsna kvarvarande betong i kanterna av behållaren 

Användarfall 

Alla användarfall togs fram och prioriterades (Bilaga 2). Efter prioriteringen 

var det lätt att se vilka som var viktigast. De viktigaste användarfallen blev: 

 Klättra upp på maskinen på ett säkert sätt 

 Ta bort betong 

 Haka i traversen 

 Haka ur traversen 

Användarbeskrivning 

En användarbeskrivning gjordes för att få en bättre överblick av vad 

operatören gör när de flyttar och underhåller maskinen (Bilaga 2). Villkoren 

som startar användarbeskrivningen är att operatören ska flytta eller 

underhålla maskinen.  
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Krav på systemet 

All krav på systemet togs fram för att få en bättre bild över vad systemet 

måste klara av. Därefter delades kraven in i funktionella och icke 

funktionella krav (Bilaga 2).  

Sönderdela funktionerna 

Här bröts funktionerna ner för att listas efter hur operatören utför sitt arbete. 

Detta gjorde att det blev enklare att se i vilket moment det kan gå fel och på 

så sätt kunna förebyggas (Bilaga 2). 

Kundvärdes förslag 

Konceptet kommer ge operatörerna en säkrare arbetsdag, en arbetsdag då 

operatören inte behöver oroa sig över att falla ner från arbetsplattformen 

eller på något annat sätt skada sig allvarligt vid arbete uppe på maskinen. 

Deras nuvarande arbetssätt kommer inte att ändras nämnvärt, arbetsdagen 

kommer rulla på utan större förändringar. 

Koncept fragments 

Här listas alla möjliga koncept fragment, vad som kan användas för att 

systemet ska bli säkert, vilken sorts givare som ska göra så räcket fälls upp, 

hur räcket ska fällas upp och var uppgången ska vara (Bilaga 2). 

Efter att ha eliminerat de alternativ som anses mindre bra så är följande 

kvar: 

 Systemet ska vara säkert: Räcke och halkskydd 

 Givare som fäller upp/ner räcket: Knapp, spak, spärr 

 Var ska tillträde ske: Bak, sida 

 Uppgång på maskinen: Trappstege, stege  
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Kombinera fragment till dugliga koncept 

Efter att de användbara koncepten var framtagna parades alla möjliga 

kombinationer ihop, detta för att i slutändan leda fram till en optimal 

lösning. 

Tabell 1: Kombinering av fragment till dugliga koncept 

Systemet skall 

vara säkert 

Systemet skall ha 

en givare som 

faller upp/ner 

räcket 

Räcket skall 

fällas upp/ner 

med en mekanism 

Var ska 

tillträde 

ske 

Uppgång 

på 

maskinen 

Räcke och halkskydd, knapp, gasfjäder, bak, stege 

Räcke och halkskydd, knapp, gasfjäder, bak, trappa 

Räcke och halkskydd, knapp, gasfjäder, sidan, stege 

Räcke och halkskydd, knapp, gasfjäder, sidan, trappa 

Räcke och halkskydd, spärr, gasfjäder, bak, stege 

Räcke och halkskydd, spärr, gasfjäder, bak, trappa 

Räcke och halkskydd, spärr, gasfjäder, sidan, stege 

Räcke och halkskydd, spärr, gasfjäder, sidan, trappa 

Räcke och halkskydd, spak, gasfjäder, bak, stege 

Räcke och halkskydd, spak, gasfjäder, bak, trappa 

Räcke och halkskydd, spak, gasfjäder, sidan, stege 

Räcke och halkskydd, spak, gasfjäder, sidan, trappa 

Dela in funktionerna till undersystem 

För att kunna se över alla funktioner på en mer detaljerad nivå så delades de 

in i undersystem, detta gjordes för att se hur komponenterna påverkar 

varandra. (Bilaga 2). 



  
 

 

 

12 

Emil Göransson, Fredrik Magnusson 

Funktioner och komponenter organiserade i undersystem. 

För att tydligare se var de olika funktionerna och komponenterna tillhör så 

delades de in i undersystem. 

Tabell 2: Funktioner och komponenter organiserade i undersystem 

Tillträde till plattform Säkerhet på 

plattformen 

Betongborttagning Förflyttning av 

maskin 

Avstängning av maskin 

vid tillträde 

Tillträde är inte möjligt 

utan fallskydd i form av 

ett skyddsräcke 

Verktyg Koppling av travers  

Strömbrytare Skyddsräcke   (verktyg) 

Stege/trappa Halkskydd   

 Självstängande grind   

4.3 Utformning av skyddsräcke 

Då Arbetsplattformen är på en höjd högre än 500 mm rekommenderas det 

enligt svensk standard 
[9]

 användning av skyddsräcke. Skyddsräcket som ska 

utformas har vissa premisser som gör framtagandet mer komplext. 

4.3.1 Utformning av idéer 

Genom bland annat brainstorming har en rad olika utformningar på räcket 

tagits fram (Bilaga 3). Efter möte med Abetong diskuterades det fram hur 

räcket bör se ut: 

 Ovanför gjutmaskinen passerar en betongvagn som fyller 

gjutmaskinen med betong. På grund av detta måste skyddsräcket 

vara nerfällbart. 

 För att förenkla användandet av skyddsräcket bör allt vara ledat så 

hela räcket fälls ner/upp i ett moment. 

 Räcket ska kunna låsas fast i uppfällt läge. 

 Gasfjädrar ska underlätta för operatören när de fäller upp och ner 

räcket. 

 Grind ska installeras både vid uppgången till plattformen och mot 

betongbehållaren. 
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 Uppgången på plattformen kommer att ske bak på maskinen med 

hjälp av trappstege. 

4.3.2 Grindar 

I diskussion med Abetong dök det snabbt upp att grindar var ett måste vid 

utformning av räcke. För att säkerheten på plattformen skulle vara fulländad 

så fick det inte vara någon öppning i skyddsräcket. Det fanns två ställen på 

skyddsräcket där det behövdes grindar, en vid uppgången av maskinen och 

en mot behållaren. För att få en förståelse om hur grindarna skulle se ut så 

skissades dem upp i Solid Works.   

Det ansågs som det enda alternativet att båda grindarna öppnades inåt för att 

förenkla operatörens uppgång på maskinen samt ihakning av travers. 

För att operatören inte ska behöva stänga grindarna efter sig så togs idén 

fram om att använda en självstängande mekanism. Den självstängande 

mekanismen ska bestå av en fjäder som fjädrar tillbaka grinden till stängt 

läge efter att ha varit öppen. 

4.3.3 Fällbart skyddsräcke 

Genom den konstruktiva kritiken som erhölls av Abetong så kunde den 

fällbara funktionen på räcket tas fram. Diskussionerna ledde fram till att det 

bästa alternativet vore om fällning av räcket kunde ske i ett moment. Detta 

innebär att allt skulle vara tvunget att vara ledat till en konstruktion.  

Ett problem som dök upp var att avståndet mellan skyddsräcket mot 

behållaren och skyddsräcket i bakkant av plattformen skulle bli olika i 

nedfällt läge och uppfällt läge. Solid Works användes för att kunna få fram 

hur skyddsräcket skulle ledas ihop.  
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Figur 3: Uträkning av fästpunker för handledare 

Med hjälp av Figur 3 ses tydligt vilka cirklar som de olika skyddsräckena 

kommer fällas efter. Måtten som är inringade ska vara så lika som möjligt 

för att få en fungerande led. 

 

Figur 4: Resultat av fästpunkter   



  
 

 

 

15 

Emil Göransson, Fredrik Magnusson 

4.4 Riskbehandling 

Riskbehandlingen utfördes med hjälp av programmet ”Maskindirektiv och 

riskbehandling 7.0”.  

En undersökning gjordes för att se vilka poster i programmet som var 

relevanta för systemet. Dessa poster togs med i riskbehandlingen, under 

varje post angavs riskkälla, referenser, beskrivning av riskkälla, tänkbara 

orsaker, prioritet av allvarlighetsgrad och åtgärd.  
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5. Resultat och analys 

I detta projekt har målet varit att komma fram till en säkrare lösning för 

operatören att ta sig upp på arbetsplattformen samt ett lättare sätt att koppla i 

traversen och avlägsna gammal betong. Systemet som har tagits fram har 

förbättrat säkerheten avsevärt för operatörerna, konstruktionen har utformats 

enligt svensk standard
[8][9][10]

. 

Uppgiften gick ut på att: 

 Ta fram en säker och enkel lösning för operatören att ta sig upp på 

arbetsplattformen 

 Säkerheten då operatören arbetar på arbetsplattformen skulle 

förbättras 

 Operatören på ett enkelt sätt skulle kunna haka i och ur traversen 

 Operatören skulle kunna avlägsna betong som fastnat i 

betongbehållaren 

5.1 Säker uppgång på maskinen 

I enlighet med syftet för uppgiften så har en säker uppgång på maskinen 

framtagits, uppgången utformades enligt svensk standard
[8]

 för tillträde 

mellan två nivåer.  

Uppgången sker i form av en trappstege som ska ha en lutning mellan 55° 

och 75° i enlighet med Svensk Standard
[8]

. Trappstegen som utformades 

gjordes med en vinkel på 65,5°.  

Dimensionering av stegen på trappan skedde enligt säkerhetskraven i Svensk 

Standard
[10]

.  

Tabell 3: Trappstegens dimensioner 

Benämning Mått (mm) 

Steghöjd 220 

Stegöverlappning 10 

Trappans bredd 600 

Planstegsdjup 110 
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Trappstegen kommer att bestå av fyra steg som monteras bak på maskinen 

(Figur 5). 

 

Figur 5: Trappfäste 

5.2 Skyddsräcke 

Ett skyddsräcke har utformats enligt rekommendationer från svensk 

standard
[10]

, där det bland annat anges att ”lägsta höjd på skyddsräcket ska 

vara 1100 mm”
[10]

. Då skyddsräcket ska fällas valdes den lägsta möjliga 

höjden enligt standard
[10]

. Vid drift av maskinen är räcket nedfällt (Figur 6) 

för att inte störa betongvagnens framfart.  
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Figur 6: Nedfällt läge 

När operatören behöver tillträde till plattformen blir han tvungen att fälla 

upp räcket då det blockerar stegen i nedfällt läge. Detta garanterar att 

skyddsräcket är uppfällt (Figur 7-8) vid användning av arbetsplattformen.  

 

Figur 7: Uppfällt läge arbetsplattformens långsida 
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Figur 8: Uppfällt läge arbetsplattformens kortsida 

Funktioner som skyddsräcket innehar: 

 Självstängande grindar, en mot behållaren och en vid trappstegen 

 Kulled som gör skyddsräcket nerfällbart 

 Skydd på sidorna då mellanledare inte var möjlig 

 Fotlister enligt svensk standard
[10]

 

 Handtag för uppgång till plattformen 

 

Tabell 4: Diameter av skyddsräckets delar 

Benämning  Mått (mm) 

Handtag  20 

Mellanledare  30  

Räckesståndare  40 

Hanledare  40 
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5.2.1 Självstängande grindar 

Skyddsräcket kommer inneha två självstängande grindar, en grind vid 

trappstegen och en in mot behållaren. Stegen mot behållaren är nödvändig 

då operatören måste komma åt att haka i traversen och om behov finns 

hacka bort betong som fastnat i behållaren. 

Den självstängande mekanismen på grinden kommer bestå av en fjäder som 

fjädrar tillbaka grinden till stängt läge. Grindarna öppnas inåt (Figur 9) och 

är utrustade med plåtbitar som stoppar grindarna från att slå igenom när de 

fjädras tillbaka till stängt läge (Figur 10).  

 

Figur 9: Grindarna i öppet läge 
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Figur 10: Stoppskydd grind 

5.2.2 Kulled 

För att skyddsräcket ska kunna fällas ner så finns det två kulleder (Figur 11-

12). Punkterna som kullederna ska fästas i är uträknade så att avståndet i 

nerfällt läge och uppfällt läge inte skiljer sig något nämnvärt.  

 

Figur 11: Kulled uppfällt läge 
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Figur 12: Kulled nerfällt läge 

5.2.3 Sidoskydd 

Enligt svensk standard[10] så ska ett skyddsräcke ha en mellanledare. Detta 

var inte möjligt då räcket var tvunget att vara fällbart. Därför löstes det 

genom att fästa två bågar på sidorna av skyddsräcket, detta för att täcka upp 

så mycket av kortsidorna som möjligt.  

 

Figur 13: Sidoskydd uppfällt läge 
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Figur 14: Sidoskydd nerfällt läge 

5.2.4 Fotlister 

Fotlisterna på skyddsräcket är utformade enligt svensk standard
[10]

, där 

minsta höjden på fotlisten är 100 mm. Då skyddsräcket är fällbart så blev det 

ett måste att utforma olika varianter på fotlisterna. 

Fotlisterna på kortsidorna är fästa i plattformen och rör sig inte när räcket 

fälls.  

 

Figur 15: Fotlist uppfällt läge 

Fotlisten mot behållaren är fäst i det fällbara skyddsräcket, i nerfällt läge 

kommer fotlisten också fällas (Figur 16). 
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Figur 16: Fotlist nerfällt läge 

5.3 Koppling av travers 

Ett mål med undersökningen var att på ett enkelt och säkert sätt kunna haka i 

och ur traversen. Skyddsräcket gör att det alltid kommer vara säkert uppe på 

arbetsplattformen och grinden mot behållaren gör att det är enkelt att komma 

åt öglan.  

 

Figur 17: Ögla för travers 

5.4 Avlägsna betong i behållaren 

Undersökningen resulterade i att tillverkning av ett längre verktyg är ett 

måste då betong blir stillastående på långt avstånd från plattformen. 
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5.5 Riskbehandling  

Efter genomförd riskbehandling (Bilaga 4) visade det sig att åtgärderna för 

att minimera eller helt eliminera riskerna inte skulle bli allt för svåra att 

åstadkomma.  

Då utbildad personal är tillgänglig vid eventuell konstruktion och montering 

så är de flesta riskerna högst osannolika.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 

Målet med detta arbete var att utforma ett enkelt system för borttagning av 

stillastående betong samt möjligheten att koppla i och ur en travers.  

Lösningen skulle vara utformad enligt svenska standarder.  

Författarna för denna rapport anser att målen har uppfyllts till viss del, då 

säkerheten vid arbetsuppgifterna på arbetsplattformen har förbättrats 

avsevärt. Då Abetong ansåg att säkerheten vid arbetsplattformen var av 

högsta prioritet så lades fokus på detta istället för betongborttagningen. Om 

användning av ett långt verktyg för betongborttagning inte är möjlig finns 

det möjlighet att utforma liknande säkerhetskonstruktion i andra änden av 

maskinen. 

Det slutgiltiga resultatet är helt utformat enligt rekommendationer från 

svensk standard vilket var viktigt för uppdragsgivaren. Detta försäkrar om 

att säkerheten är tillförlitlig när det gäller skyddsräcke på arbetsplattformar 

och tillträde mellan två nivåer på en maskin. 

Lösningen har förbättrat säkerheten för operatören men gjort deras arbetsdag 

lite mer omständlig då de nu måste fälla upp ett räcke innan de kan ta sig 

upp på plattformen. Faktumet att säkerheten har förbättras så avsevärt 

genom den nya lösningen väger upp att det är lite omständligare för 

operatören. 

Riskbehandlingen av skyddsräcket gav en bekräftelse att inga nya allvarliga 

risker tillkommer och att säkerheten endast kommer att förbättras.   

6.2 Genomförande och metod    

Valet av metoder till denna uppgift anses av författarna vara helt korrekta då 

det har blivit ett bra resultat och en bra struktur på genomförandet.  

Att angripa uppgiften genom att försöka få in så mycket information som 

möjligt så tidigt i processen som möjligt visade sig vara korrekt. 

Intervjuerna och observationerna gav värdefull information om problemet 

som fanns. Möjligtvis har deltagarna i dessa intervjuer varit för få för att 

författarna skulle kunnat försäkra sig om att trovärdigheten varit stark. 
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6.3 Allmänt 

Inriktningen på projektet har ändrats under projektets gång, delar i lösningen 

av åtkomlighetsproblemen har visat sig vara större än vad som förutspåddes 

i projektets början. Den stora utmaningen under projektets gång har varit att 

utforma skyddsräcket på ett korrekt sätt enligt svensk standard, vilket inte 

upptäcktes förrän en bit in i projektet. Författarna anser att lite mer tid till 

arbetet med skyddsräcket hade varit bra för att ta fram idéer till låsning av 

räcket samt gasfjädrar som hjälper vid fällning av räcket. 

Det positiva bemötandet som författarna fick både på Abetongs kontor i 

Växjö och på fabriken i Vislanda underlättade arbetet. Presentationerna som 

hölls för handledare på företaget besvarades med konstruktiv kritik vilket 

hjälpte mycket under arbetets gång. Likaså under besöken på fabriken i 

Vislanda var bemötandet endast positivt och det underlättade arbetet under 

observationerna och intervjuerna. 
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Bilaga 1  

”Stege med gångjärn” 

Fäster en stege i plattformen bak på maskinen eller på sidan av plattformen 

med gångjärn. På detta sätt kan stegen vikas ner mot golvet för uppgång till 

plattformen. Utvikningen sker med hjälp av ett snöre eller liknande.  Viktigt 

är att stegen blir stabil trots den utfällbara funktionen så operatören kommer 

känna sig säker när han ska upp på maskinen.  

 

Fördelar: 

Enkel tillverkning, enkel användning 

Frågeställningar: 

 Hur lång kan stegen vara för att den inte ska slå i taket när den fälls 

ner? 

 Kommer konstruktionen vara stabil? 

 Finns det risk för att betong fastnar på konstruktionen? 

 Omständigt? 
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”Fast stege bak på maskinen” 

Har en fast stege bak mot plattformen eller på sidan av plattformen, stegen 

ska vara så långt ut i ena kanten som möjligt. Stegen kan stabiliseras mot en 

bakomliggande balk som är fast. För bättre användning så är tanken att det 

ska dit två handtag som hjälper operatören att dra sig upp, handtagen 

kommer också ge operatören en säkrare uppgång då han har något att hålla 

sig i. 

 

Fördelar:  

Stabiliteten, enkel användning, enkel tillverkning 

Frågeställningar: 

 Nedersta balken är rörlig. 

 En vanlig stege, eller en sned stege? 

 Om val av sned stege, är det inte bättre med trappsteg? 
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”Räcke på plattformen” 

Montera räcken på plattformen för att förhindra fallrisk, detta är rekommen- 

derat enligt svensk standard säger att ”när den tänkbara fallhöjden överstiger 

500 mm skall ett skyddsräcke installeras”
[9]

. Räcket måste kunna fällas ner 

för att inte vara i vägen för den övergående betongvagnen. När operatören 

klättrar upp på plattformen ska strömmen brytas med hjälp av någon spärr.  

 

Fördelar: 

Ökad säkerhet för operatören.  

Frågeställningar: 

 Kommer det bli för tungt? 

 Blir maskinen för hög? 

 Går det att göra ett nedfällbart räcke?  

 Det blir för omständigt? 

 Fungerar som skydd mot ”betongvagnen”? 
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”Borttagbar stege” 

Stege som är upphängd på maskinen. Det kan vara en mindre stege för 

uppgång bak eller en längre för uppgång på sidan av maskinen.  

 

Fördelar: 

Behöver inte bygga något på maskinen.  

Frågeställningar: 

 Operatören väljer att klättra upp på maskinen för att spara tid? 

 Det blir för omständigt? 

 Går att använda till båda plattformarna? 
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”Utfällbar plattform” 

Monteras på långsidan av maskinen, när den inte används hänger den 

vertikalt, vid användning så fälls den ut horisontellt.  

 

Fördelar: 

Bra åtkomlighet,  

Frågeställningar: 

 Kommer konstruktionen bli för instabil? 

 Kommer konstruktionen bli för tung? 

 Kommer det behövas ett räcke på den nya plattformen?  

 Kan plattformen göras tillräckligt bred för att det ska vara möjligt att 

gå på den? 

 Blir maskinen för bred? 
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”Plåt så betongen inte fastnar” 

Fäster en plåt på kritiska ställen där betongen har en benägenhet att fastna, 

plåten ska bilda en vinkel som gör att betongen glider ner mot spolarna 

innan betongen härdar.   

 

Fördelar:  

Reducerar arbetet för betongborttagning  

Frågeställningar: 

 Kommer plåten göra så all betong glider bort eller kommer 

operatören fortfarande behöva hacka bort betongen?  
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”Stege till lilla plattformen” 

En fast eller borttagbar stege så att det lätt går att komma upp på den lilla 

plattformen.  Kan tillgång till stora plattformen kompenseras med tillgång 

till lilla plattformen, så ger det operatören en bättre möjlighet att få bort all 

betong som fastnat  

 

Fördelar: 

Säkert sätt att komma åt överallt där betongen fastnar. 

Frågeställningar: 

 Operatören väljer att klättra på balken i maskinen? 

 Behöver ett räcke på den lilla plattformen? 

 Leder till att plattformen behöver förstoras? 
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”Ett långt verktyg för betongborttagning” 

Ett sätt att förenkla arbetet för operatören kan vara att begränsa hans arbete 

till en plattform. I dags läget så används ett kortare verktyg för betong- 

borttagning vilket leder till att operatören är tvungen att använda sig av båda 

plattformarna. För att kunna nå överallt från bara en plattform behövs därför 

ett längre verktyg. Det ska gå att stå på den stora plattformen bak och ta bort 

all betong. Verktyget ska kunna hängas upp på ett lämpligt ställe när det inte 

används. 

 

 

Fördelar: 

Behöver inte ta sig över till den lilla plattformen. 

Frågeställningar: 

 Får inte tillräckligt med kraft för att hacka bort betongen? 
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 Behöver någon låsning till verktyget när det inte används? 

 

”Trappsteg i fronten” 

Använda sig av den befintliga konstruktionen med två trappsteg men 

komplitera med fler trappsteg för att inte ha ett så stort avstånd mellan 

plattformen och det sista steget. 

 

Fördelar: 

Enkelt att gå upp och ner, Ingen stor viktökning 

Frågeställningar: 

 Går det att använda de två befintliga trappstegen? 

 Flytta det andra steget högre upp? 
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”Halkskydd” 

Gummimatta eller något annat material som förhindrar risken att halka på 

plattformen. 

 

Fördelar: 

Finns det en risk för att halka måste det finnas någon form av skydd, ett 

billigt och enkelt sätt att förebygga en arbetsskada. 

Frågeställningar: 

 

”Teleskopsskaft” 

Styra in kroken med hjälp av teleskopsskaft. Teleskopsskaftet gör så 

operatören når längre. Fäster skaftet på lämpligt ställe på maskinen. 

Fördelar: 

Räckvidd 

Frågeställningar: 

 Kommer skaftet vara tillräckligt robust? 

 Traversens låsning förhindrar användning av verktyg? 
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”Vibratorer” 

Fäster vibratorer på maskinen som vibrerar ner betongen till spolarna.  

Fördelar: 

Operatören slipper hacka bort betongen 

Frågeställningar: 

 Kommer vibratorn störa maskinen på något sätt?  

 Går det att vibrera bort all betong? 

 

”Magnetskaft” 

Styra in kroken med hjälp av ett skaft med magnet i änden, fäster skaftet på 

lämpligt ställe på maskinen.  

Fördelar:  

Räckvidd 

Frågeställningar: 

 Utseendet på traversen gör det omöjligt? 
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Bilaga 2  

Användarfall 

 

Användarfall Prioritet 

Klättra upp på maskinen säkert Hög 

Ta bort betong Hög 

Öppnar spärren/fäller upp räcket Medium 

Dra sig upp på plattformen Medium 

Öppna grinden  Medium 

Haka i traversen Hög 

Haka ur traversen Hög 

Stänger av maskinen Medium 

Användarbeskrivning 

 

Haka i travers/ta bort betong 

Ursprungliga villkor  

Operatören ska flytta eller underhålla maskinen 

 

Operatör 

(Användare) 

Stege Räcke/grind Betongborttagning/

Traversen kopplas  

Operatören 

stannar 

maskinen 

   

  Spärren flyttas så 

räcket fälls upp 
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 Stegen 

används för 

tillträde av 

plattform 

  

   Rengör maskinen 

från betong 

   Traversen kopplas 

för förflyttning av 

maskin 

 Stegen 

används för 

nedklättring 

  

  Räcket fälls ner 

och säkras 

 

Slutgiltigt 

villkor 

   

Operatören flyttar/startar maskinen 

Funktionella krav 

 

Index Funktionella krav Funktionsnamn 

1 Systemet ska möjliggöra en säker uppgång på 

maskinen 

Uppgång 

2 Systemet ska göra det enkelt att ta bort betong Betongborttagning 

3 En spärr/givare ska skicka signalen att räcket ska 

fällas upp 

Uppfällning 

4 Räcket ska vara nerfällbart Nerfällning 

5 Det ska finnas handtag som ger operatören 

assistans upp på plattformen 

Assistans 

6 Det ska vara en ingång genom räcket i form av 

en grind 

Grind 
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7 Det ska på ett enkelt sätt gå att haka i traversen 

på ett säkert sätt 

Travers 

8 Det ska på ett enkelt sätt gå att haka ur traversen 

på ett säkert sätt 

Travers 

Icke funktionella krav 

 

Index Icke funktionella krav Funktionsnamn 

1 Systemet ska vara säkert Säkerhet 

2 Systemet ska vara enkelt Enkelheten 

3 Systemet ska kunna användas i minst tio år Livslängd  

4 Systemet ska fungera mellan 0°C och 

+50°C 

Temperatur 

5 Systemet kommer användas 7-8 gånger om 

dagen 

Frekvens 

Sönderdela funktioner 

 

Flytta/underhålla maskinen 

Operatör Stege Räcke/grin

d 

Betongborttagning/kop

pla i travers 

Operatören 

stannar 

maskinen 

   

 Kliver upp på 

stegen 
  

  Räcket fälls 

upp 
 

 Klättrar upp till 

arbetsplattform

en 
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  Öppnar 

grinden 
 

Kliver in på 

arbetsplattform

en 

   

  Stänger 

grinden 
 

  Öppnar 

grinden i 

andra 

änden av 

plattformen 

 

   Börjar underhålla/koppla 

i traversen för flytt av 

maskin 

  Stänger 

grinden i 

andra 

änden av 

plattformen 

 

  Öppnar 

grinden vid 

stegen 

 

 Klättrar ner för 

stegen 

  

Vrider på 

spärren 

 Räcket fälls 

ihop 
 

Operatören 

flyttar 

maskinen/fyller 

på betong 
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Koncept fragments 

 

Systemet skall 

vara säkert 

Systemet skall 

ha en givare 

som fäller 

upp/ner räcket 

Räcket skall 

fällas upp 

med en 

mekanism  

Var ska 

tillträde ske 

Uppgång 

på 

maskinen  

Räcke Knapp Gasfjäder Fram Trappa 

Halkskydd Spak Elektricitet Bak Stege 

 Spärr som 

flyttas för 

tillgång 

 Sidan Hiss 

Dela in funktionerna till undersystem 

 

Funktionerna indelade i undersystem 

Systemet ska vara säkert för operatören 

Systemet ska ha en uppgång på maskinen 

Systemet ska göra det enkelt och säkert att ta bort betong 

Det ska på ett enkelt och säkert sätt gå att haka i och ur traversen 

Systemet ska vara enkelt att använda 

Skyddsräcke 

Stege/trappa 

Verktyg för borttagning av betong 

Halkskydd 

Självstängande grind 

Strömbrytare 

Avstängning av maskin vid tillträde till plattformen 
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Bilaga 3  

”Räcke bak på plattformen” 

Vid drift av maskinen kommer räcket att vara nedfällt bort från plattformen 

för att inte vara i vägen för betongvagnen. När operatören behöver tillgång 

till plattformen stängs maskinen av och räcket fälls upp. 
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Fördelar: 

Enkel lösning, sticker inte ut utanför maskinen, förhindrar inte 

betongbehållerens framfart när räcket är nedfällt 

Frågeställningar: 

 Går inte att fälla mer än ett räcka in mot plattformen då det 

omöjligjör betongvagnens framfart. 

 Kan fällas in mot plattformen om det görs en grind som fästs på 

kortsidorna? (Vid denna tillämpning måste även plattformen göras 

större för att räcket inte ska fällas på behållaren..) 
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”Räcke fram på plattformen”  

Vid rengöring av behållaren och ihakning av  traversen kommer räcket att 

skydda operatören från att trilla in i behålleren. Räcket kommer att fällas ner 

på plattformen vid drift av maskinen.  
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Fördelar: 

Enkel lösning, sticker inte ut utanför maskinen, ger ett bra skydd in mot 

behållaren, stoppskydd för betongvagnen 

Frågeställningar: 

 Betongspill hamnar på räcket i nedfällt läge? 

 Kommer att ligga på det bakre räcket i nedfällt läge? 

 Försvårar operatörens arbete?  

 En annan utforming av räcket eller en grind kan ge mer frihet åt 

operatören? 
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”Kortsidorna fälls inåt” 

Tanken är att räckena på kortsidorna fälls inåt mot plattformen. Detta kan 

dock leda till att betongvagnen inte kan röra sig fritt över gjutmaskinen. 

 

Fördelar: 

Enkel lösning, 

Frågeställningar: 

 Förhindrar betongvagnen från att röra sig över gjutmaskinen?  

 Försvårar en bra lösning av skyddsräcket som ska placeras mot 

behållaren? 
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”Kortsidorna rör sig vertikalt” 

Med hjälp av en skena eller dylikt rör sig kortsidorna upp och ner beroende 

på om plattformen ska användas eller inte. 

 

Fördelar: 

Frågeställningar: 

 Hur ska räcket låsas fast i uppfällt/nedfällt läge? 

 Är en skena den bästa lösningen för att röra räcket vertikalt? 
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”Kortsidorna fälls med det bakre räcket” 

Vid drift av maskinen vrids kortsidorna in i det bakre räcket för att sedan 

fällas bort från plattformen. När operatören behöver tillgång till platformen 

fälls räckena upp och placeras på rätt plats. 

 

Fördelar: 

Frågeställningar:  

 Kommer betongvagnen kunna röra sig fritt över gjutmaskinen? 
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 Måste operatören säkra kortsidorna för hand? 

 Om kortsidorna måste säkras kommer operatören att göra detta? 

”Kortsidorna fälls utåt” 

Vid drift av maskinen fälls räcken bort från plattformen för att inte vara i 

vägen för skenorna i taket samt betongvagnen. När operatören sedan 

behöver tillgång till plattformen fälls räckena upp.  

 



  
 

 

 

9 

Emil Göransson, Fredrik Magnusson 

Fördelar: 

Enkel lösning, räcket fälls bara en gång,  

Frågeställningar: 

 Går inte att tillämpa med nuvarande plattform utan att räckena 

sticker ut på sidorna. 

 Genom förlängning av plattformen går detta att tillämpa om räckena 

fälls upp utanför flaggorna? (Vid nedfällt läge kommer räcket ligga 

emot skyddsgallret.) 

 Kommer en förlängning av plattformen göra att det bakre räcket blir 

för stort? 

 Om räcket fälls upp utanför flaggorna kommer det resultera i att 

maskinen blir bredare? 
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”Tvådelat sidoräcke med grind” 

Vid drift av maskinen är den övre delen av räcket samt grinden nedfällda 

bort från plattformen. När sedan operatören behöver tillgång till plattformen 

fälls övre delen av räcket upp först för att sedan möjliggöra att grinden viks 

ut.  
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Fördelar: 

Tar liten plats när det är nedfällt,   

Frågeställningar: 

 Går inte att tillämpa utan en förflyttning/borttagning av flaggorna? 

 Plattformens storlek kan inte förändras för att undvika 

förflyttning/borttagning av flaggorna? 

 Kommer grinden vara ett säkerhetsproblem? 

 Är operatören tvungen att stänga och låsa grinden? 
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Möte med Peter Andersson 10/5 

Där diskussion ledde fram till följande: 

 Det behövs en självstängandegrind in mot gjutmaskinens behållare. 

 Det behövs en självstängandegrind vid uppgången till plattformen. 

 Räcket ska kunna fällas ner med så få moment som möjligt. 

 I nedfällt läge måste räcket vara utformat så att det inte tar skada av 

betongspill. 

 Räcket ska ”låsas” fast i uppfällt läge. 

 Maskinen ska märkas upp med skyltar som visar att det går en 

elledning över plattformen. 

 Uppgången till plattformen kommer ske bak på maskinen med hjälp 

av en trappa. 

 Operatören kommer att behöva klättra upp på bädden innan de har 

access till trappan. 

 För att säkrare ta sig upp på plattformen ska handtag installeras. 

 För att underlätta uppfällning och nedfällning av räcket ska det tittas 

närmare på användning av gasfjädrar. 

 Flaggorna ska inte flyttas. 
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Bilaga 4  
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1.1 Allmänt 

1.1.3 Material och produkter 

Riskkälla 

Detaljer brister i hållfasthet eller funktion. 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Konstruktionen brister och kan resultera i att räcket går sönder. 

Tänkbara skadehändelser 

Fallskada 

Tänkbara orsaker 

Dåligt material eller icke fungerande låsning av räcket i uppfällt läge. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 4. Med hänsyn tagen till prioritet bör du skydda mot 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Räcket ska konstrueras efter standard och genom tester på att låsningen 

fungerar ska risken kunna reduceras. 
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1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor 

1.3.7 Risker i samband med rörliga delar  

Riskkälla 

Betongvagnen i rörelse vid underhåll på plattformen. 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Betongbehållarens rörelse styrs inte av operatören som underhåller 

maskinen. Vilket kan leda till att betongbehållaren manövreras då underhåll 

uträttas. Dock har betongbehållaren en stoppfunktion som gör att den stängs 

av när den går emot något.  

Tänkbara skadehändelser 

Krockskada 

Tänkbara orsaker 

Betongbehållaren transporteras av misstag då maskinen underhålls. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 4. Med hänsyn tagen till prioritet bör du skydda mot 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Räcket ska i uppfällt läge fungera som stoppskydd mot betongbehållaren.  
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1.4 Krav på egenskaper hos skydd och 

skyddsanordningar 

1.4.2 Speciella krav för skydd 

Riskkälla 

Mellanled 

Referenser 

SS EN-ISO 14122-3 

Beskrivning av riskkällan 

Mellanleden täcker inte hela kortsidorna. 

Tänkbara skadehändelser 

Fallskada 

Tänkbara orsaker 

Kryper operatören kanske han kan falla av arbetsplattformen men det är 

högst osannolikt. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 1. Med hänsyn tagen till prioritet bör du varna för 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Maskinen används av utbildad personal vilket gör att chansen för fallskada 

på grund av mellanleden är osannolik. 
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1.4.2.2 Förreglande öppningsbara skydd 

Riskkälla 

Grindar 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Problem med automatisk stängning av grind. 

Tänkbara skadehändelser 

Operatören trillar ner. 

Tänkbara orsaker 

Den automatiska stängningen går sönder. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 2. Med hänsyn tagen till prioritet bör du varna för 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Mekanismen ska ses över av utbildad personal vid kontroller av maskinen. 
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1.5 Risker på grund av andra riskkällor 

1.5.4 Monteringsfel 

Riskkälla 

Fel när räcket konstrueras. 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Räcket utformas eller byggs fel. 

Tänkbara skadehändelser 

Räcket går sönder. 

Tänkbara orsaker 

Fel i konstruktionen. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 1. Med hänsyn tagen till prioritet bör du varna för 

riskkällan. 

 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Skyddsräcket monteras av utbildad personal. 
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1.5.9 Vibrationer 

Riskkälla 

Maskinen vibrerar. 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Maskinen vibrerar och kan påverka räckets konstruktion. 

Tänkbara skadehändelser 

Räcket går sönder och kan trilla ner. 

Tänkbara orsaker 

Räcket är inte tillräckligt starkt för att klara av alla vibrationer. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 1. Med hänsyn tagen till prioritet bör du varna för 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Med jämna mellan rum kan räcket inspekteras för att förhindra brott. Öka 

godstjockleken. 
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1.5.15 Risk för att halka, snubbla eller falla 

Riskkälla 

Smuts på plattformen eller stegen. 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Smuts på plattformen eller stegen som gör att operatören kan snubbla eller 

halka. 

Tänkbara skadehändelser 

Halkar, snubblar 

Tänkbara orsaker 

Dålig rengöring av maskinen. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 2. Med hänsyn tagen till prioritet bör du varna för 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Regelbunden rengöring av maskinen samt användning av durkplåt på 

arbetsplattformen. 
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1.6 Underhåll 

1.6.2 Tillträde till arbetsstationer och serviceställen som används för 

underhåll 

Riskkälla 

Risk för att betong fastnar och låser fast räcket i nedfällt läge. 

Referenser 

Beskrivning av riskkällan 

Vid tömning av betongvagnen kan betongspill komma på plattformen och 

resultera i att räcket fastnar. 

Tänkbara skadehändelser 

Fallskada 

Tänkbara orsaker 

Operatören behöver klättra upp på maskinen för att hacka bort betong som 

fastnat. Vilket kan resultera i att operatören skadar sig då ingen säker 

uppgång finns tillgänglig. 

Prioritet 

Prioritetsvärde = 3. Med hänsyn tagen till prioritet bör du varna för 

riskkällan. 

Konsekvens Frekvens Sannolikhet Möjlighet 

Katastrof=>Död dagligen mycket hög omöjlig 

Allvarlig skada 1/ vecka sannolik knappt 

möjlig 

Smärre skada 1/ månad möjlig möjlig 

Försumbar 1/ år sällan trolig 

 <1/ år försumbar uppenbar 

Åtgärd 

Konstruktionen av leden mot behålleren modifieras för att inte påverkas av 

betongspill. 
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