Besiktning av lastbryggor: Bedömning av brister vid Återkommande- (ÅB) och Revisionsbesiktning (Rev)
Sammanställ av

Datum

Swetic TK-lyft
Aktuell föreskrift

2014-05-27
Kommentar

Rev

0

ÅB
Notering (N)
Brist nivå 2
Brist nivå 3

Rev*
N, 2, 3

Dokumentation med instruktioner för användning, drift &
skötsel saknas.
Max last skylt saknas

2

2

2

2

Skall vara synlig oavsett bryggans läge

Identifikationsskylt (”Tillverkarskylt”) saknas

-

-

Objektet ska alltid kunna identifieras på ett eller annat sätt

Nödstopp saknar tydlig märkning.

2

2

Reglerat i AFS 2008:3, pkt 1.2.4.3

Gul/svart eller röd varningsfärg på sidoytorna bristfällig

2

2

Servicestötta saknar skyltning

2

2

Skall vara varaktigt skyltad enligt gällande standard

Befintlig förankring mellan lastbrygga - bil fungerar inte

-

-

Skadad durkplåt (mekanisk-, rost- eller slitageskada)

-

-

Regleras inte i den gällande standarden.
Besiktning görs mot AFS 2003:6. Förankring av bil kan lösas på
många sätt till exempel genom användning av så kallade stoppklotsar.
Frågan är därför att hänföra till annan föreskrift till exempel
Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4.
Information om detta finns även i handboken att angöra en lastbrygga
från TYA, se bilaga under dockning
Bedömningsfråga

AFS 2003:6 med ändringar

*Brist och/eller notering skrivs i de fall punkten omfattas av revisionsbesiktningen (se även förklaring av revisionsbesiktning i erfarenhetsdokumentet)
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Aktuell föreskrift

ÅB
Notering (N)
Brist nivå 2
Brist nivå 3

Rev*
N, 2, 3

Kommentar

Bumperts skadade

-

-

Bedömningsfråga

Halkbeläggning skadad eller borta

2

2

Bristfällig belysning. Uppsikt kan inte hållas över
lastbryggan
Loggbok saknas

N, 2

2

Bedömning baserad på hur ”mörkt” det är

N, 2

N, 2

Underhåll enligt användarmanual inte utfört

-

-

Försäkran om överensstämmelse saknas

-

-

Bärande delar uppvisar sprickbildning, deformationer
eller är rostangripna
Tåskyddsplåt skadad, saknas eller ur funktion

N, 2, 3

N, 2, 3

AFS 2003:6 kräver inte rutinmässig kontroll av loggbok i samband
med besiktning. Notering kan upphöjas till brist om notering från
tidigare besiktning inte åtgärdats.
Är användar- och brukar krav. Kan normalt inte kontrolleras i
samband med besiktning.
ÅB: Brister och/eller tveksamheter mot gällande regelverk i
kombination med avsaknad av försäkran om överrensstämmelse kan
leda till 3:a (ärendet kan lämnas till myndigheten för
marknadskontroll).
Rev: Är den genomförda revisionen av sådan omfattning att objektet
ska jämställas med en nytillverkad maskin (förnyad CE-märkning)
faller kravet på revisionsbesiktning.
-

2. 3

2, 3

Nödstoppknapp eller godkänt vred saknas alternativt
fungerar inte så att bryggrörelsen stoppas.

3

3

BFS 2011:12 med ändringar

Kan även utgöras av låsbar säkerhetsbrytare med rött vred och gul
bakgrund. SS-EN 1398 2009. pkt 5.4.2.6
(Vägledningsdokument från AV finns som behandlar krav på bryggor
tillverkade före maskindirektivet)

*Brist och/eller notering skrivs i de fall punkten omfattas av revisionsbesiktningen (se även förklaring av revisionsbesiktning i erfarenhetsdokumentet)
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Aktuell föreskrift

ÅB
Notering (N)
Brist nivå 2
Brist nivå 3

Rev*
N, 2, 3

Kommentar

Servicestötta saknas.

2

2

Elkablar skadade

2, 3

2, 3

Alla bryggor omfattas inte av krav på servicestötta.
Kan inte besiktning ske avbryts besiktningen
Bedömningsfråga – risk för personskada medför en 3:a.

Manöverskåpet är placerat så att lastbryggan kan köras
utan att man har uppsikt över bryggplanet.

3

3

Lastbrygga där man inte kan kontrollera gångjärnen . Helt 2
inbyggda så att de inte syns eller med ett spel så att det
inte kan kontrolleras.
Avsaknad av låsbar frånskiljare eller likvärdig lösning i
2
miljö där allmänheten kan komma åt att manövrera
lastbryggan (till exempel då frånskiljaren är åtkomlig på
apparatskåpet).

-

BFS 2011:12 med ändringar

Dagens bryggor ska ha kontrollerbara gångjärn. För äldre bryggor
har AV utgivit vägledningsdokument som behandlar bland annat
kontroll av gångjärn).

2

*Brist och/eller notering skrivs i de fall punkten omfattas av revisionsbesiktningen (se även förklaring av revisionsbesiktning i erfarenhetsdokumentet)
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