Säkerhet i byggnader
Gårdsbyggnader kan innehålla risker som man inte alltid tänker på. Lösa stegar,
avsaknad av räcken, dålig belysning och elinstallationer kan orsaka svåra olycksfall.
Här är några saker som kan vara bra att tänka på.
Förhindra fallolyckor
En av de vanligaste olyckorna i byggnader är fallolyckor. De uppstår vid avsaknad av räcken och nedstörtningsskydd
på logar och skullar och pga stegar som
inte är förankrade. Även trappor ska
hållas rena från foder och spannmål och
inte användas som förvaringsplats. Dålig
belysning är en bidragande orsak till
fallolyckor. Skaffa rörelsesensorer som
tänder lamporna automatiskt och byt ut
stegen mot en trappa.

Arbetsmiljöplan vid
byggnadsarbete
Om man utför ett
byggnadsarbete
måste man upprätta en arbetsmiljöplan enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Det spelar ingen roll hur litet arbetet är. Om riskabla moment förekommer ska planen upprättas
innan arbetet påbörjas. I princip
innebär det att vid alla ”normala”
byggen inom lantbruket krävs det
en arbetsmiljöplan.
Läs mer på: www.av.se

Silobyggnader och foderblandare
Arbete i silon innebär en hög risk. 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 kontakt
med de rörliga delarna. Var medveten
om att farliga gaser bildas i silotorn och
gödselbrunnar.
Tryckkärl och hissar ska besiktigas
Tryckkärl ska besiktigas om de överstiger vissa storlekar i kombination med maximal tryckbelastning. För jordbrukets del handlar det
framför allt om kompressorer med tryckluftbehållare, vakuumtankvagnar samt pannor. Uppmärksammar Arbetsmiljöverket ett obesiktigat trycksatt tryckkärl kan en sanktionsavgift utdömas. Lägsta
avgiften är 10 000 kr för exempelvis tryckluftbehållare och den
högsta är 100 000 kr på stora pannor. Höhissar och maskindrivna
kranar med en maxlast över 500 kg ska besiktigas regelbundet.

Mer information: www.sakertbondfornuft.se

Elektricitet och brand
Miljön inom lantbruk är tuff
för alla elapparater som finns
där, fast installerad eller stickproppsansluten. Använd alltid
jordfelsbrytare när du jobbar
med handburna maskiner och
sladdlampor. Se till att det finns
fräscha brandsläckare i alla byggnader och genomför det systematiska brandskyddet regelbundet.
Lantbrukets Brandskyddskommitté har anvisningar hur det
bör utföras inom lantbruket.
www.lantbruketsbrandskydd.nu

Varning för halka
Det är lätt att halka utspilld olja,
våta golv och trappor i gårdsverkstan eller i ladugården – speciellt
när man har bråttom.

