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Løft er et av de vanligste momentene på 
en industriarbeidsplass. Innen bransjer 
som produksjon, lager og næringsmiddel 
utfører personer hver dag et stort antall 
løft. Lette, tunge, manuelle og med mas-
kinhjelp. I en undersøkelse som er gjort av 
Arbeidstilsynet utgjør løft og forflytting de 
vanligste årsakene til belastningssykdom-
mer. I vårt whitepaper forklarer vi hvorfor 
løfteulykkene er så vanlige og viser hvor-
dan de kan forebygges. For det finnes 
mange hjelpemidler og med de riktige 
rutinene og kunnskapene kan risikoene 
reduseres.
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PROBLEMBESKRIVELSE
Løfteulykkenes årsaker, omfang og følger
Hvert år rapporterer arbeidsplasser inn mer enn 700 
ulykker med løfteanordninger til Arbeidstilsynet. Hardest 
belastet er produksjonsbedriftene, byggebransjen og 
bedrifter innen transport. Sammen står de tre bransjene 
for 62% av de anmeldte hendelsene. 

Alvorlige skader og vonde rygger
Hvis gods begynner å skli, tipper og faller får det lett 
alvorlige konsekvenser. Personer risikerer å få alvorlige 
skader, men også mindre skader kan føre til sykefra-
vær. Dødsfallene er heldigvis få, men forekommer. 
Fallende gods forårsaker også materielle skader og 
uforutsette kostnader.
Alle løft er ikke tunge og ulykkesutsatte, men det fin-
nes risiko for skader på lang sikt. Monotone bevegel-
ser og skråbelastninger gir grunnlag for slitasjeskader 
og smerte i utsatte kroppsdeler, ofte i korsrygg og 
skuldre. 

I industriens faresone
Hos Gigant ekspert i Sverige innen løft og lastesikring, 
Claes Litborn har besøkt industrier daglig i løpet av sitt 
yrkesliv og enda aldri vært på en arbeidsplass der det ikke 
har skjedd noen form for ulykke.
Som arbeidsgiver skylder man å anmelde arbeidsskader 
til Arbeidstilsynet og forsikringsselskapene. Arbeidsskade-
ne kan forårsakes av ulykker eller uhell, eller nesten-ulyk-
ker.
I sin risikoanalyse ser Arbeidstilsynet at mange ulykker 
forårsakes ved kobling og styring av last, oppstilling av 
mobile maskiner, personløft, av personer som er på be-
søk innenfor risikoområdet, samløft, løftehjelpemidler som 
er uegnet for oppgaven og mangelfullt vedlikehold. 

Hardvaren holder, mykvaren ryker
De fleste arbeidsplasser har løfteanordninger og løfte-
redskap. Dette er hjelpemiddel av god kvalitet som er 
dimensjonert etter de løft som skjer.

SÅ ER DET OGSÅ SJELDEN HARDVAREN ER  
GRUNNEN TIL ULYKKE. DEN STORE RISIKO- 
FAKTOREN ER MYKVAREN: BRUKERENS KUNN-
SKAP - ELLER SNARERE MANGEL PÅ KUNNSKAP.

80% av alle ulykker med løfte- og lasteredskap kom-
mer av feil håndtering av redskapen, som igjen ofte 
kommer av kunnskapsmangel. Det er avgjørende å ha 
riktig kunnskap for å utføre et løft, ettersom mangel på 
kunnskap kan føre til at det brukes løfteutstyr som ikke 
er tilpasset oppgaven. I henhold til Arbeidstilsynet varie-
rer kunnskapskravene avhengig av hvilke løfteredska-
per som skal brukes, men såvel praktisk som teoretisk 
kunnskap regnes som nødvendig.
Risikoene rundt løfting og lasting er store, og derfor 
er brukerne beskyttet av et omfattende regelverk. De 
fleste reglene er sunn fornuft i skriftlig form, likevel blir 
de ikke alltid fulgt. Dette har flere årsaker. Dels finnes 
det en konflikt mellom mengden regler og effektivitets-
kravene. Dels ser det ut som at forutsetningene for å 
følge anvisningene varierer mellom ulike arbeidsplasser. 
Reglene er ikke ment for å legge en hemsko på bedrif-
ten, men oppmuntre til risikobevissthet og forebyggen-
de tiltak. En balansegang mellom å arbeide smidig og 
trygt.

Tallene er fra Svenske undersøkelser.
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Andel av sysselsatte som løfter minst 15 kg flere ganger pr. døgn.

Iflg. Arbeidstilsynet tvinges hver 
åttende kvinne og to av ti syssel-
satte menn å løfte minst 15 kg 
om gangen flere ganger daglig. 
Studier har vist at disse andelene 
har ligget relativt konstant og at 
drøyt hver fjerde kvinne og mann 
opplever sitt arbeid som belast- 
ende tungt.
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PROBLEMBEVISSTHET
Gjentatte ulykker når rutinene svikter
I skrivet ”Sikre materialløft” viser Prevent hvor utbredt og 
alvorlige løfteulykker ofte er.

ÅRLIG SKJER OPP MOT 700 ULYKKER MED 
KRANER, TRAVERSER OG ANDRE LØFTEAN-
ORDNINGER. NOEN AV DEM SÅ ALVORLIGE AT 
SKADENE HAR FØRT TIL DØDSFALL.
 
Så ille gikk det ved en ulykke med en portalkran som 
Prevent refererer til. Et løfteredskap røk og et firkantrør 
fløy av gårde og traff en person som omkom. Etter 
ulykken er Arbetsmiljöverkets havarikommisjon klare 
på at feil og utilstrekkelige redskap for løft har vært en 
medvirkende årsak. Ingen hadde heller kontrollert hvor 
slitt løftestroppen var. De mente også at bedriftens man-
glende rutiner og fravær av systematisk jobbing med 
arbeidsmiljøet bidro til ulykken.

Lav sikkerhetsbevissthet, høy ulykkesrisiko
På spørsmålet om hvorfor ulykkene skjer - og gjentas,  
havner nettopp mangel på kunnskap på topp. Det er 
for lite dokumentasjon og arbeidstagere har ikke fått 
tilstrekkelig informasjon og opplæring rundt tilsyn og 

vedlikehold av redskapen. Videre er sikkerhetsbevissthe-
ten lav og risikovurderingen utilstrekkelig. Totalt bunner 
problemet i at den systematiske jobbingen med arbeids-
miljøet ikke er tilstrekkelig. Derfor gjentar mange løfte-
ulykker seg. Og om en ulykke inntreffer p.g.a. manglen-
de informasjon er unødig, så er to, tre eller fire ulykker av 
samme årsak helt utillatelig og meningsløst.

Raske løsninger
For lite informasjon og slurv i rutinene er de mest vanlige 
årsakene, men ikke de eneste. Hvor ofte har man ikke 
hørt kommentaren ”jeg skulle bare ...” når ulykker har 
skjedd. Det er når man tøyer grensene, slurver med 
reglene og lar hurtighet gå foran sikkerhet at det ofte 
ikke går som man hadde tenkt seg. Det er derimot viktig 
å ha i tankene at med bedre rutiner og instruksjoner kan 
mange ”slurveulykker” unngås.
Når alt ikke er som vanlig og arbeidet avviker fra det 
normale, da er også økt risiko for ulykker tilstede. Det 
kan være reparasjoner, en tilfeldig lærling eller stor ar-
beidsbelastning som får arbeidstagerne til å slurve med 
sikkerheten.

Tallene er fra Svenske undersøkelser.
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DEN VANLIGE LØSNINGEN
Systematisk arbeidsmiljøarbeid
Still deg opp og iakta en større byggarbeidsplass eller 
følg med i logistikken på en større industriarbeidsplass. 
På plass der det skjer føler du tempoet, tyngdene og 
de volumkrevende vinklene. Det er lett å innse hvor 
lett en løfteulykke kan skje. Et faktum som vi også har 
konstatert med statistikk fra Arbetsmiljöverket og Pre-
vents rapporter. Samtidig kan vi vise at hjelpemiddel og 
innsatser for å redusere ulykkene er mange. Hva gjør da 
arbeidsplassene for å senke farene?

Følg forskriftene
Til å begynne med finnes det et regelverk å forholde seg 
til. HVA HETER DEN NORSKE?? er den viktigste rette-
snoren. Den klargjør bl.a. viktigheten av risikobedøm-
minger ved alle løftesituasjoner. Hvor stabil er bakken, 
hvilket vær er det, hva har arbeidstagerne kompetanse 
til å gjøre, hvilke redskap finnes tilgjengelig, hvordan skal 
lasten sikres, er redskapen slitt, hvem kontrollerer?

SPØRSMÅLENE FOR DEN RISIKOBEVISSTE AR-
BEIDSGIVEREN OG ARBEIDSTAGEREN ER MANGE, 
MEN ALT BUNNER EGENTLIG I SPØRSMÅLET OM 
ET SYSTEMATISK ARBEIDSMILJØARBEID. 

Finnes det et systematisk arbeidsmiljøarbeid på plass 
pleier risikoer og sikkerhetstiltak å sjekkes av punkt for 
punkt.
Forskriftene som Arbeidstilsynet tar fram finnes av én 
grunn. De hjelper deg å reagere før ulykken skjer. Alle 
risikoer kan ikke forutses, men mye kan gjøres for å 
redusere faren for at de kan inntreffe. Med riktige rutiner 
lærer du også av ulykker som har skjedd og unngår at 
de skjer igjen.
Oppdatere deg gjerne med de seneste forskriftene for 
ditt arbeidsområde på Arbeidstilsynets hjemmeside, 
men glem ikke at de fleste regler er helt selvfølgelige. 
Sunn fornuft er en god regel å gå etter. 

Tallene er fra Svenske undersøkelser.
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GIGANTS LØSNING
Helhet og langsiktighet
Vi som er ansvarlige for løft og lastesikring på Gigant i 
Norge, synes det er viktig å være bevisst på at sikker-
heten styres av lover som arbeidsgiveren må følge, 
men at man samtidig må være åpen for hva som 
fungerer i hverdagen.
–Systematisk jobbing med arbeidsmiljøet forbindes 
ofte med dokumentasjon som kan virke tungvint, men 
i praksis innebærer risikobedømming med tilhørende 
dokumentasjon helt enkelt at man sjekker hvor tungt 
løftet er, tilpasser redskapen og tester løftet. Ved hjelp 
av et enkelt bilde og instruksjon for å fylle i opplysnin-
gene, har vi gjort arbeidet betraktelig sikrere uten noen 
større anstrengelser - Gigants løsning.

Orden og system
Hver ting på sin plass heter det, men for løft og laste-
sikkerhet er tommelregelen at alle - det vil si samt-
lige redskaper, uten unntak - oppbevares i direkte 
kobling til en løftestasjon. Der skal det også finnes 
rutiner for inspeksjon og kontrollinstruksjoner slik at 
ingen defekte redskaper henges tilbake. Er noe feil 
skal det finnes en beholder hvor man kan kaste de 
ødelagte hjelpemidlene.
Denne rutinen fjerner risikoen for at noen bruker de-
fekte redskap, selv om det er stress og slitsomt. Det 
som henger i løftestasjonen skal være pålitelig.

Uten opplæring, ingen løft
For den som har vært lenge på en arbeidsplass er et 
løftemoment den enkleste ting i verden. Men nyansatt 
personell, nye lærlinger, innleide vikarer og intern rulle-
ring gjør at opplæring bør stå høyest oppe på sikker-
hetsstigen.

 

–ALT ER VANSKELIG OG UVANT FØRSTE GANGEN 
SÅ ARBEIDSINTRODUKSJON OG OPPLÆRING ER 
EN NØDVENDIGHET FOR ARBEIDSPLASSER SOM 
FORSØKER Å UNNGÅ ULYKKER. PÅ KJØPET BLIR 
ARBEIDSGIVERE SOM SATSER PÅ OPPLÆRING 
POPULÆRE OG TREKKER TIL SEG GODE MEDAR-
BEIDERE.

Opplæringen trenger ikke å være omfattende og kom-
plisert. For å løfte skal man vite hvordan løftet fungerer 
både i teori og i praksis. Koble godset riktig, bedømme 
vekten, forstå hvordan løftevinkelen påvirker holdfast-
heten og beherske det grunnleggende for å løfte på en 
sikker måte. Korrekt utførte løft minsker faren for ulykker 
drastisk! 

Alle som jobber med løft må ha riktig kunnskap.
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Inspeksjon og kontroll
Mange blander sammen inspeksjon og kontroll. Beg-
ge trengs, men inspeksjon kan man utføre selv mens 
kontroll kun får utføres av en akkreditert organisasjon 
som er godkjent av Statens kontrollorgan- HVEM???Det 
er fast installerte løfteredskaper over 500 kg som skal 
besiktiges.
 

PÅ GRUNN AV ANTALL LØFTEULYKKER ØKER 
KRAVENE TIL DOKUMENTASJON OG INSPEKSJON. 
DE SPILLER STOR ROLLE FOR OPPFØLGINGEN OG 
UTVIKLINGEN AV SIKKERHETEN. I DAG FINNES 
TEKNISKE HJELPEMIDLER SOM RFID FOR ENKELT 
Å KUNNE JOURNALFØRE INSPEKSJONENE. 

Inspeksjon kan bedriften ta hånd om selv hvis de har 
kunnskapen, eller kjøpe tjenesten. Inspeksjonen kan 

da kombineres med service og pålitelig forlengelse av 
redskapens levetid. En investering både i eiendom og 
sikkerhet. Noter at inspeksjonen skal journalføres i hen-
hold til AFS 2006:6. HVA I NORGE?.

Bedre arbeidsmiljø hos CG Drives & Automation
CG Drives & Automation er en bedrift i Helsingborg med 
ca. 80 ansatte. De har et mangeårig samarbeide med 
Gigant som takket være en sterk involvering i spørsmål 
som berører tilpassede arbeidsplasser har resultert i et 
mer produktivt arbeidsmiljø.
Dennis Magnusson er produksjonssjef på CG Drives & 
Automation og har vært aktiv i utviklingen.
–Vi har tidligere hatt arbeidsmoment som har vært 
monotone og slitsomme. Med hjelp av Gigants lettløf-
terløsning har vi nå i flere tilfeller kommet vekk fra dette. 
Gigant har i dette og flere andre tilfeller hatt en standard-
løsning vi kunne gå ut fra. Deretter har de spesialtilpas-
set den etter vårt behov.
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RFID-tagger skaper orden og forenkler dokumentasjonen.



OPPSUMMERING
Så mange som 700 tilfeller av ulykker i forbindelse med 
løft og lastesikring får Arbetsmiljöverket i Sverige inn 
hvert år. Mange kommer av mangel på rutiner og skjer 
helt unødvendig.
Med tanke på de store konsekvensene en løfteulykke 
kan få - flere dødsfall forekommer, gjelder det å øke 
kunnskapen og redusere risikoene.

I denne rapporten har vi sett at:

•  Systematisk arbeidsmiljøarbeid er viktig for å  
   forebygge ulykker.

• Alt personell som jobber med løft må være opplært.

• Det må finnes rutiner for å kontrollere redskap og 
    journalføre inspeksjonene.

• En så enkel ting som en tønne for defekte  
   redskap ved løftestasjonen minimerer risikoen for  
   at noen ved uhell bruker et ødelagt løfteredskap. 

• Å samle alt for løft, materialer og rutiner ved en  
   stasjon kan hjelpe til at reglene følges og riktig  
 redskap brukes.

• Kombinere inspeksjon og service for å forlenge  
   levetiden på redskapen. 

Referanser

Sikre materialløft, Prevent (ISBN 978-91-7365-039-9)

Arbeidstilsynets hjemmeside og forskrifter.
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