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Säkerhet i byggnader
Lösa stegar, avsaknad av räcken, dålig belysning orsakar varje år svåra olycksfall i
lantbrukets byggnader. Här får du tips på hur du undviker att själv drabbas.
Fallolyckor är vanligast
De vanligaste olyckorna i lantbruksbyggnader
är fallolyckor. Orsaken är ofta att räcken och
nedstörtningsskydd saknas och att stegar inte är
förankrade. Byt ut stegen mot en trappa om du
använder den ofta. En halkolycka kan få svåra
konsekvenser så se upp med utspilld olja och hala
golv. Trappor ska hållas rena från foder och
spannmål och inte användas som förvaringsplats.
Hoppa inte ur traktorn, använd fotstegen.
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Bra belysning
Dålig belysning är en bidragande orsak till
fallolyckor. Snåla inte på bra belysning och skaffa
gärna rörelsesensorer som tänder lamporna
automatiskt.

El och brand
Använd alltid jordfelsbrytare när du jobbar med
handburna maskiner och sladdlampor. Se till att det
finns laddade brandsläckare i alla byggnader och
genomför det systematiska brandskyddet regelbundet.
LBK, Lantbrukets Brandskyddskommitté har råd
och fakta. www.lantbruketsbrandskydd.nu

Silobyggnader och foderblandare
Arbete i tornsilons och foderblandare är riskfyllt.
Skaffa en låsbar arbetsbrytare som garanterar att
maskineriet inte kan startas om någon befinner sig i
ensilagetornet eller i fullfoderblandaren. Försäkra
dig om att hela utfodringslinjen är CE-märkt och
placera inte avlastarbord och elevatorer så man
oavsiktligt kan komma i beröring med de rörliga
delarna.

Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning som hörselskydd,
skyddsglasögon, dammskydd och handskar ska finnas
på de platser där de verkligen behövs, till exempel i
djurstallet, verkstaden och i torken. Personlig
skyddsutrustning är just personlig och skall utprovas
individuellt.

Giftiga gaser
Farliga gaser bildas i silotorn och gödselbrunn-ar.
Vädra alltid ordentligt innan du går in i en silo.
Anställda ska ha ett skriftligt tillstånd för få arbeta i
brunnar, silos och tankar där det finns risk för gas.
Tryckkärl och hissar ska besiktigas
Tryckkärl ska besiktigas om de överstiger vissa
storlekar. Det gäller kompressorer med
tryckluftsbehållare, vakuumtankvagnar och pannor.
Om Arbetsmiljöverket ser ett trycksatt tryckkärl
som inte är besiktigat utdöms en sanktionsavgift på
minst 10 000 kr. Höhissar och maskindrivna kranar
med maxlast över 500 kg ska också besiktigas
regelbundet. Se vidare i faktabladen om
besiktningar.

Första hjälpen
På alla företag skall det finnas kunskaper om hur man
ger första hjälpen och HLR, hjärt-lungräddning.
Förstaförbandstavlor med ögondusch och
hänvisningsskyltar skall finnas på strategiska ställen. I
traktorer och andra större maskiner ska det finnas
första förbandskuddar eller lådor.
Riskanalys krävs
För farliga arbetsmoment ska det alltid göras en
riskanalys. Utifrån den skall sedan säkra rutiner för
arbetet tas fram. Be om hjälp om det upplevts som
krångligt.
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