
Innehåll
• Kranar

• Lyftredskap

• Uppskattning av lastvikt

• Lyftorganisationen

• Lastkoppling

• Signalering

• Planering

• Risker

• Maskinintroduktion och
körtillstånd

• Kontroll av utrustning

• Teoretiskt prov

Säkra lyft
Rätt utbildning och rätt behörighet. Riskerna med lyftanordningar kräver 
dokumenterad utbildning och körtillstånd enligt AFS 2006:6, § 29. 

”29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl 
förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker 
användning. […]. En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft 
använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes 
praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av 
utrustningen.”

Utbildning i säkra lyft behövs för att få använda en rad olika lyftredskap och tillbehör. 
Det behövs också utbildning för att vara den som är lastkopplare, signalman eller 
kontrollant. En av de vanligare dödsorsakerna på byggarbetsplatser inträffar vid 
arbete med maskiner samt då fallrisker och klämrisker förekommer som vid till 
exempel lyft av tunga byggelement. Både medarbetare och arbetsgivare behöver 
goda insikter i var och hur bestämmelserna träder in och hur de ska tillämpas. 
Deltagarna på utbildningen får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och 
lagar som berör säkra lyft.

Efter avslutad kurs ska du;

• Fått översiktlig kunskap i tillämpliga delar om utrustning, riskbedömning,
användning, lyftorganisation och olika sorters lyftanordningar

• Fått kunskap om kraven på specifik maskinintroduktion

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till alla som jobbar inom projektverksamhet i byggsektorn 
eller som arbetsleder ett arbetsmoment med lyftredskap. Inga förkunskaper krävs för 
utbildningen.

OMFATTNING
Utbildningen omfattar en halv kursdag. Kursdeltagare erhåller ett utbildningsbevis. 
Registrering i ID06 kompetensdatabas finns som tillval.
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Kursen tar upp följande 
bestämmelser:

AFS 2001:1 Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete

AFS 2006:6 Användning av 
lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft 
med kranar eller truckar

AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete




