Kursinformationsblad

Traversutbildning

Traversutbildning för säkra lyft. Nästan alla olyckor och tillbud med traverser beror på
okunskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga
skador och olycksfall på arbetsplatsen. Traverskort kan också vara en lönsam investering i
och med att även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers
oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och
skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6
§ 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och
sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.
Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning.
Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till
lyftanordningar.
Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att
det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper
för den anställde.
Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden
SS-ISO 23853:2006.
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna utbildningsbevis och
ett personligt certifikat.
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Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
Olika typer av lyftredskap
Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
Risker
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