
  

Projektbeskrivning – Framtagande av skrift som stöd för gemensam 

branschpraxis gällande ”Uppställning av tunga maskiner på jord ”. 

A. Bakgrund 

Tunga maskiner, exempelvis pålkranar, betongpumpar och grävmaskiner, kan orsaka ras, 

skred och bärighetsbrott i jorden om de ställs upp på mark som inte har tillräcklig 

bärförmåga. Det förefaller dock som att problemet inte tas på allvar på 

byggarbetsplatserna och ofta ”faller mellan stolarna”. Det innebär en uppenbar risk för en 

omedvetet osäker arbetsmiljö och/eller prispressade markentreprenader på bekostnad av 

en säker arbetsmiljö.  

Det saknas en nationell sammanställning av olyckstillbud med tunga maskiner på jord. I 

dialog med olika branschaktörer har det visat sig att det välter ca två pålkranar per år i 

Norden. Därutöver tillkommer olyckstillbud från andra typer av tunga maskiner så som till 

exempel betongpumpar. Trots detta saknas det en branschgemensam skrift och/eller 

riktlinjer avseende uppställning av tunga maskiner på jord, motsvarande de som tagits 

fram för exempelvis temporära schaktarbeten genom skriften ”Schakta Säkert” (2015). 

Arbetsmiljöverket anger dock att ”… Vid användning av en lyftanordning som är mobil eller 

som kan demonteras och flyttas mellan olika uppställningsplatser skall åtgärder vidtas som 

hindrar anordningen från att välta, glida eller på annat sätt förflyttas oavsiktligt. Åtgärderna 

skall vidtas med särskild hänsyn till markförhållandena. …” (AFS 2006:6). Uppenbarligen 

följs inte alltid dessa föreskrifter. 

Frågan gällande branschpraxis för uppställning av tunga maskiner på jord med låg 

bärighet, lyftes hösten 2016 under en ”diskussionseftermiddag”, i regi av SGF Väst, med 

rubriken ”Säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser – hur hantera tunga maskiner på lös 

lera?”. Denna diskussionseftermiddag visade tydligt att många representanter från företag 

som engagerar sig i säkerhetsrelaterade frågor i branschen, inte upplevde att denna 

frågeställning hanteras på ett önskvärt sätt. Detta har även framkommit i diskussion med 

branschföreningen Svensk Grundläggning som representerar många företag som berörs 

av problematiken. De har påbörjat ett arbete som sätter fokus på en säker arbetsplats vid 

uppställning av tunga maskiner. Deras arbete och den här i föreslagna skriften avser 

komplettera varandra så att hela processen från upphandling av entreprenör till 

genomförande kan göras säkert. 

Ett exempel på en skrift inom området geoteknik som verkar som stöd för 

branschintressenter är”Schakta säkert” som togs fram år 2003 av Arbetsmiljöverket och 

SGI och uppdaterades och omarbetades år 2015. Ett exempel från England med fokus just 

på uppställning av tunga maskiner är skriften ”Working platforms for tracked plant”, 

framtagen av BRE (British Research Establishment) år 2004. Denna skrift kan anses vara 

en handbok i uppställningen av tunga maskiner och ger tydliga beskrivningar om 

projektering och utformning av arbetsplattformar och bäddar. Skriften kan dock inte direkt 

appliceras på svenska förhållanden utan kräver anpassning till de maskiner, geotekniska 

förhållanden, regelverk samt branschdokument som gäller för svenska marknaden. 

B. Syfte 

Syftet med skriften är skapa en branschpraxis för hur tunga maskiner kan ställas upp på 

arbetsplatser med tillfredsställande säkerhet. Skriften skall förenkla kravställande och 

medföra att säkerhetsfrågan avseende erforderliga åtgärder för säker maskinuppställning 

blir kostnads- och konkurrensneutral inom branschen. 



  

Skriften ska medverka i branschens arbete för att nå målet att förhindra olyckor i samband 

med uppställning av tunga maskiner på svenska jordar. Skriften ska vara överskådlig och 

lättillgänglig (gratis nedladdningsbar), ge bakgrund till olika problemställningar men ändå 

vara tillräckligt noggrann för att olyckor ska undvikas. Skriften ska främst vara riktad till 

aktörer i branschen som berörs av säkerhetsfrågor kring uppställningen av tunga 

maskiner. Skriften kommer att innehålla frågor som berör maskiners lasteffekter såväl som 

geotekniska frågeställningar avseende stabilitet och bärförmåga. Vidare kommer gällande 

lagar och förordningar att beskrivas.  

Det övergripande syftet är att beskriva ett säkert arbetssätt med exempel och några 

specifika typsektioner för säker uppställning av tunga maskiner. Skriften skall på så vis 

även vara ett stöd för geotekniker i konsultledet i samspelet med entreprenörer i 

branschen.  

Skriften skall utformas på ett enkelt och lättillgängligt sätt varför avgränsningarna kommer 

att vara tydliga och i huvudsak behandla de anläggningsmaskiner som nyttjas på 

byggarbetsplatser i Sverige, med fokus på pålkranar och mobilkranar. Skriften kommer 

även att vara tillämpbar för andra tunga maskiner så som exempelvis betongpumpar. För 

ökad säkerhet på arbetsplatserna kommer standardlösningar likt krossbädd och 

grävmaskinsmattor att presenteras. 

C. Genomförande 

Arbetet inleds med insamling av erfarenheter från branschaktörer varvid ett flertal kritiska 

frågeställningar kan identifieras. Exempelvis har frågeställningar enligt listan nedan 

diskuterats.  

Hur hanterar vi: 

 Den pådrivande lasten? 

 Eventuellt lastspridande system? 

 Eventuell arbetsbädd? 

 Eventuell torrskorpelera? 

 Den ”lösa” jorden? 

 Osäkerheter? 

 Den geotekniska bärförmågan? 

 Kommunikation med byggarbetsplatsen?  

Skriften föreslås preliminärt få följande innehållsförteckning.  

1. Inledning 

2. Syfte, omfattning, begränsningar 

3. Olycksrisker – exempel på tillbud och problematiska situationer 

3.1. Fall 1 

3.2. Fall 2 

3.3. osv 

4. Tunga maskiner – några exempel 



  

4.1. Pålkranar 

4.2. Grävmaskiner 

4.3. Mobilkranar 

4.4. Betongpumpar 

5. Kravställande lagar, normer och förordningar 

6. Vilka markförhållanden innebär risk för otillräcklig bärighet? 

7. Projektering 

7.1. Förutsättningar 

7.2. Geoteknisk dimensionering 

7.3. Vilka handlingar tas fram 

8. Utförande av säker maskinuppställning 

9. Kontroll, provbelastning och övervakning 

9.1. Kontrollplan 

9.2. Provbelastning 

9.3. Redovisning och beslut inför produktionsstart 

10. Arbetssätt 

10.1. Arbetsberedning 

10.2. Checklista inför produktionsstart - lyft 

10.3. Startmöte 

10.4. Checklista – daglig kontroll 

11. Beskrivande exempel  

12. Typsektioner 

Skriften kommer att ge exempel på utförande av säkra uppställningar tillsammans med så 

kallade ”typuppställningar”. Typuppställningar vilka användas under förutsättning att 

förhållanden för uppställningen, exempelvis jordens egenskaper och maskinens tyngd, är 

kända och likadana som de för typuppställningen.   

  



  

D. Tidplan 

Arbetet avses starta upp under våren 2018 och planeras vara klart för implementering i 

branschen under hösten 2019. 

 

E. Organisation 

Projektorganisationen för genomförandet föreslås omfatta en arbetsgrupp från SGI som 

vägleds med hjälp av en referensgrupp. Den totala projektorganisationen framgår av 

tabellen nedan. 

Medarbetare Avdelning/organisation Funktion 

Fredrik Dahlgren Skanska Teknik Uppdragsledare/Sökande 

Sven Liedberg Skanska Teknik Ass. Uppdragsledning 

Karin Lundström SGI Uppdragsledare 

David Rudebäck SGI Handläggare 

Wilhelm Rankka SGI Handläggare 

Elin Sjöstedt SGI Redigering/Layout 

Patrik Andersson Skanska Grundläggning Referensgrupp 

Peter Alheid Hercules Referensgrupp 

Johnny Wallgren PEAB Referensgrupp 

Per Bolin Keller Referensgrupp 

Christian Nilverus Pålab Referensgrupp 

Leena Haabma-Hintze Svensk Grundläggning Referensgrupp 

Lovisa Moritz Trafikverket Referensgrupp 

Håkan Eriksson GeoMind Referensgrupp 

Bengt Hansson Tyréns Referensgrupp 

 Svenska Kran Referensgrupp 

 Nordic Crane Referensgrupp 

 Junttan Referensgrupp 



  

F. Redovisning 

Skriften ”Säker uppställning av tunga maskiner på jord” kommer att skrivas i digitalt 

bokformat men även finnas att ladda ner i pdf-format för branschens aktörer. Kontakt 

kommer tas med Svensk Byggtjänst om ett eventuellt utgivande där. 

Implementering genomförs genom information på hemsidor och vid seminarium eller 

branschrelaterad konferens.  

G. Kostnader 

Budget Timmar Kostnad

Uppdragsledning (SGI:s del) 50 60 000

Möten (SGI:s del) 48 57 600

Insamling fakta om olycksrisker 30 36 000

Insamling fakta om maskindata 30 36 000

Litteraturstudium typuppställningar och 

beräkningar 40 48 000

Typuppställningar, beräkningar och 

generaliseringar (jordlagerföljd, egenskaper, 

ytlagers inverkan exv plåtar, stockmattor, grusning) 160 192 000

Referensgruppens eget arbete (möte, granskning) 400 422 000

Genomgång krav, råd, normer 32 38 400

Genomgång projektering 56 67 200

Genomgång kontroll 64 76 800

Genomgång arbetssätt 32 38 400

Rapport 180 216 000

Granskning + korrigering 24 28 800

Layout 40 48 000

Spridning, möte 24 28 800

Utlägg 0 6 000

Total summa 1210 1 400 000
 

  



  

H. Finansiering 

Kontakt har ännu inte tagits med samtliga referensgruppsmedlemmar och finansiärer. 

Organisation Finansiering (kr) 

SBUF 800 000 

Skanska Sverige AB 60 000 

Hercules 45 000 

PEAB 45 000 

Pålab 45 000 

Keller 45 000 

Juntan 45 000 

Nordic Crane 45 000 

Svenska Kran 45 000 

Trafikverket 45 000 

SGI 45 000 

Svensk Grundläggning 45 000 

GeoMind 45 000 

Tyréns 45 000 

Totalt 1 400 000 

 


