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Återblick – Arbete på höjd 
• 2008 Räddningstjänsten Syd, – ”STOPP!” 

• AFS 
• Projektgrupp 
• Träff med Stockholms brandförsvar och Räddningstjänsten Göteborg 

Foto: PPPress AB 



Återblick – Arbete på höjd 
• 2009 Räddningstjänsten Syd genomför utbildning ”Höjd 2” 

• Kommuner som deltog: 
• Lomma 
• Helsingborg 
• Trelleborg 

 

Foto: Kim Nydahl 



Återblick – Arbete på höjd 
• 2010  Räddningstjänsten Syds projekt avstannar 
• 2011 Skadeplats ”Takarbete – Från order till genomförande” 
• 2012 ”Höjdarträff” 
 

Foto: Firegear 



Vad gäller egentligen? 



Lagar och regler 
• EU-direktiv 
• Standarder (EN-standard / normer) 
• CE-märkning 
• Arbetsmiljölagen (AML) 
• Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) 
• Tillverkare av utrustning 

 
• Lokal instruktion 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/CE_Logo.svg


Ansvar 
Arbetsgivaren är skyldig att: 
• Skydda arbetstagaren mot skada 
• Regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna 
• Tillgodose att personalen har rätt utrustning 
• Tillgodose att personalen har rätt utbildning 

 
Arbetstagaren är skyldig att: 
• Använda utrustningen och följa de instruktioner som arbetsgivaren ger 

 
Arbetsgivaransvaret väger alltid tyngst! 



AFS 
• AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 
• AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras 
• AFS 1994:54 Arbete med högtrycksstråle 
• AFS 2000:02 Användning av motorkedjesågar och röjsågar 
• AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning 
• AFS 2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö 
• AFS 2004:3  Stegar och arbetsbockar 
• AFS 2005:16 Buller 
• AFS 2006:01 Asbest 
• AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning 
• AFS 2006:6  Användning av lyftanordningar och lyftredskap 
• AFS 2007:07 Rök- och kemdykning 
• AFS 2008:03 Maskiner 
• AFS 2014:26 Byggnads- och anläggningsarbete 

 



Riskbedömning 



Riskbedömning 



Varför en ”Höjdarträff”? 
• Erfarenhetsutbyte  - ”slippa uppfinna hjulet igen” 

– Arbetsmetoder 
– Utrustning 

 
• Målsättning 

– Sprida kunskap om arbete och räddning på höjd 
– Försöka skapa en nationell ”räddningstjänststandard” för 

arbete och räddning på höjd 



Höjdarträff 1 
• 2012 Räddningstjänsten Storgöteborg 

• Nuläge 
• Framtid 
• Nomenklatur – Arbete på Höjd 

Foto: RSG 



Höjdarträff 2 
• 2013 Helsingborgs brandförsvar tillsammans med Räddningstjänsten   

  Höganäs och Räddningstjänsten Syd 
• AFS – Utkiken 
• Två huvudgrupper: 

• Arbete på höjd 
• Räddning på höjd 

• Utmärkning Höjdräddningsenheter – Röd klädsel 
• Forum på Webben – Utkiken 



Huvudgrupper – Nivåindelning 
Arbete på höjd (Stöd och fallskyddsutrustning):  
• Höjdarbete 1 
• Höjdarbete 2 
• Höjdarbete 3 

 
Räddning på höjd (Reparbete, stöd och fallskyddsutrustning): 
• Höjdräddning 1 
• Höjdräddning 2 
• Höjdräddning 3 



Arbete på höjd 
• Höjdarbete 1 

– Arbete från arbetsbockar, skarvstegar och utskjutsstegar 
• Höjdarbete 2 

– Arbete på tak – Använder höjdfordon som förankringspunkt 
• Höjdarbete 3 

– Arbete på tak – Skapar egna förankringspunkter 



Räddning på höjd 
• Höjdräddning 1 (BBR traditionell utrymning via fönster) 

– Livräddning från skarvstege, utskjutsstege och/eller höjdfordon 
• Höjdräddning 2 

– Enkel räddning (begränsad mängd utrustning och ej kräver omfattande 
utbildning) 

• Höjdräddning 3 (Röd klädsel): 
– Avancerad räddning 

 



Vilka har deltagit? 
• Höjdarträff 1 

– Räddningstjänsten Storgöteborg 
– Helsingborgs brandförsvar 
– Räddningstjänsten Borås 
– Räddningstjänsten Syd 
– Storstockholms brandförsvar 
– Räddningstjänsten Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Höjdarträff 2 
– Helsingborgs brandförsvar 
– Räddningstjänsten Syd 
– Räddningstjänsten Höganäs 
– Räddningstjänsten Storgöteborg 
– Storstockholms brandförsvar 
– Räddningstjänsten Borås 
– Räddningstjänsten Uddevalla 
– Södertörns brandförsvarsförbund 
– Räddningstjänsten Trelleborg 
– MSB, Revinge 

 



 
Höjdräddning nivå 3 

─ Avancerad räddning  





Vad är Avancerad räddning (AR)? 

• Kombinerat räddnings/sjukvårdsteam.  
• Inriktning mot uppdrag i ”svår belägenhet” - fallrisks miljöer. 
• Regionsresurs för Skåne efter beslut i RÄDDSAM samt RSPE. 
• Utgår ifrån station Höganäs. 
• Gruppen består lägst av 4 pers (1 SL + 1 Br.m samt 1 Amb besättning) 
• Totalt är 40 pers (Brand + Amb) utbildade. 
• Begränsning – upp till 100m, beroende på objekt. 
• Var organisation bär sina egna personalkostnader medans utrustning delas 

lika. 
 
 

 
 



Varför bildades AR?  
• Ökande trend att bygga på höjden, expansiv vindkraftsbransch samt större 

infrastrukturs satsningar ( tunnlar, broar). 
 
• Sjukvården initierar och lyfter frågan på RÄDDSAM om ev. samarbete. 

Huvudman för sjukvården ser sitt ansvar oavsett var man befinner sig inom 
Skånes territorialgräns.  

 
• Enkät undersökning görs mot samtliga 33 kommuner i Skåne.          

 Röda tråden - objekt med en fallrisks miljö. 
 
• Uppdraget går till en arbetsgrupp, men efter att deras förslag givits 

återremiss beslutar man att Räddningstjänsten i Höganäs skall tillsammans 
med ambulansverksamheten ta fram ett förslag. 
 
 



Uppstart, vilka regler? 
• Utifrån enkäten – ALLT ifrån natur till industriella miljöer.               

– Kranar, vindkraftsverk (havs baserade), cilos, industriella konstruktioner, 
naturmiljöer med branta svårtillgängliga områden mm… 

 
• Kontakt med olika utbildningsföretag i fallskyddsbranschen samt MSB, 

Arbetsmiljöverket och andra myndigheter.   
– Delger vår problematik och får in förslag på utbildningar samt vilka 

regelverk vi bör ta hänsyn till. Utbildning + utrustning – mycket kostsamt!! 
 
• AFS 2000:6 Mast och stolparbete. 
• AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. 
• AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.  

 
 



AFS 2000:6 Mast och stolparbete 
• - Föreskrifterna gäller inte räddningstjänst emedan höjdarbete är ett där ofta 

ingående arbetsmoment, som måste utföras utan att kunna planeras i samma 
utsträckning som vanligt mast- eller stolparbete. Räddningstjänsten har normalt 
också ledning, teknisk utrustning samt utbildnings- och hälsokrav på personalen 
utöver vad som krävs i dessa föreskrifter (jfr Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 
med föreskrifter om rök- och kem-dykning). För personal inom räddningstjänsten 
som, utan att ha kompetens såsom rök- och kemdykare, deltar i räddningsinsatser 
innebärande höjdarbete, som normalt skulle falla inom tillämpningsområdet för 
dessa föreskrifter, kan det vara lämpligt att ordna medicinsk kontroll vid höjdarbete 
enligt 6–11 §§ i föreskrifterna. 

• Vid arbete ovan 13m: 
– Brandpersonal som klarar de medicinska kontrollerna för rök- och 

kemdykning, vilka ställer hårdare krav, är godkända 
– Ambulanspersonal genomför årliga medicinska kontroller 

• Riskområde 2/3 av höjden. 



AFS 2000:6 Mast och stolparbete 
• 12 § Den utbildning, som enligt föreskriften skall ha genomgåtts innan 

mastarbete första gången påbörjas,  bör minst omfatta två hela arbetsdagar 
och normalt ta upp:   

– Arbetsplanering, klättringsteknik, användning av fallskydd, 
förstahandsåtgärder vid olycka, nedtagning av skadad från mast, hissning 
av gods, kommunikation vid arbete i mast, utrustning och teknik vid 
montagearbete i mast samt elektriska, elektromagnetiska,  väderbetingade 
och andra risker vid mastarbete…. 

      Utbildningen bör på lämpligt sätt fördelas mellan teoretiska och praktiska 
moment samt avslutas med ett kunskapsprov.  Denna grundutbildning får 
anses utgöra ett minimum för att kunna bedriva mastarbete med godtagbar 
säkerhet och bör innehållsmässigt anpassas till det planerade arbetets 
karaktär. 

 
• Årligt praktiskt och teoretiskt prov. 
 
 



Teoretisk & praktiskt prov. 



AFS 2005:6  
Medicinska kontroller 
i arbetslivet. 
 
• Höjdarbeten klassas under  

– ” Arbeten som innebär stor fysisk 
påfrestning” 

 
• Årlig läkarundersökning 
 
• Riskbedömningen (ej höjden) av arbetet gör 

även att man faller in under kravet på 
medicinska kontroller (höjdarbete i annat än 
mast och stolpe).  Enligt AMV 
 
 



AFS 2006:4  
Användning av arbetsutrustning 

• Styrande för Reparbete. 
– Stöd- och fallskyddsutrustning – reparbete. Normalt 2 linor. Val av sele. 
– Krav på utrustning (CE EN ej ”bergsbestignings utr”) Kompabilitet. 
– Krav på utrustnings systematiska kontroll, underhåll. 
– Krav på förankringspunkter EN 795.  
– Krav på utformning och funktion på viss utrustning i systemet. (I`D). 
– Krav på utformningen och innehåll i utbildningen för reparbete. 
– mm.. 



Utbildning 
Samtlig AR-personal. 

 
• 4-dagars grund utb. 
• Löpande genomförande av detalj, grupp, höst och 

vårövning. 



Lokala utbildare (Training partners). 
 
•Via  C2 Vertical Safety i Uppsala. 4st        
Trainingpartners Amb/Brand. 
•5 dagars utb. Advanced rope rescue. 
•2 dagars utb. PPE inspector. 
•Intern utb.( Rep moped, rep gevär,   
räddningsram,  mm.) 



 

 
 

  
 
 

UTBILDNINGSBEVIS 
Härmed intygas att  

 

 
 

har genomgått internutbildning på 4 dagar omfattande av avancerad 
vertikalräddning på hög höjd, Räddningstjänsten Höganäs, 2014-01-01 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Innehåll: 
 
 
 
  
 
  
 

Operativ Chef    Training partner 
 
 
 
Henrik Persson  Jim Maltesson   

 
 

• Bakgrund & Mål 
• Organisation, kommunikation 
• Lagar och regler 
• Rutiner hantering av utrustning 
• Vad är PPE. CE EN märkning 
• Väderpåverkan –risker 
• Prioritering - säkerhet vid insats 
• Hantering personlig skyddsutrustning: 

Helsele, Hjälm, I´d, ASAP, 
• Storkrok, samt  Grillon och replås. 
• Kamratkontroll 
• Kamraträddning med räddningsspel 
• Firning samt repklättring 
• Förflyttning samt positionering i mast med 

storkrok och grillon. 
 

• Uppbyggnad av V och Z-spel 
• Knopar – dubbelåtta,”Bunny”åtta, HMS,Alpin 

fjärilsknop. 
• Val och upprättande av infästningar – 

hållfasthet och vinklar. Riggplatta. 
• Räddningsram, bårar 
• Suspensiontrauma 
• Repmopedsutbildning 
• Övergång över kant  
• Räddning över kant 
• Avlagt godkänt skriftligt teoretiskt prov 
• Under en heldag uppvisat erforderlig färdighet 

i hantering av personlig skyddsutrustning. 
Samt självständigt upprättande av system för 
räddning i olika miljöer.  

 



Gruppövning (Tisdags övning) 
 



Vår & höst övning 
• Heldagsövningar 

tillsammans Brand och 
Ambulans personal. 

Vår 
övning 
2014 



Höst övning 2010 Evakuering kranförare 
Malmö. 



http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-
hojd/ 

Vår övning 2012 Vindkraftverk 
ENERCON. 

http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/
http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/
http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/
http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/
http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/
http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/
http://hd.se/hoganas/2012/04/12/raddning-pa-hog-hojd/


Erfarenheter. 
• AR uppdrag = ”Sällan olyckor”. Ca 5-10 uppdrag / år. 
• Kräver mycket övningstid. Ca 60 tim/år/individ. 
• Arbetat i 4 år nu - tar tid att nå en bra nivå 

kunskaps och erfarenhetsmässigt. (Amb konkurs) 
• Konceptet stärker samarbetet mellan Amb/Brand i 

det vardagliga arbetet / omhändertagandet. 
• Inkommer fler och fler frågor ifrån företag kring 

olika Räddningstjänsters förmåga. 
  
 
 

 



Fortsatt arbete… 
• Höjdarträffar 
• Sprida kunskap via bland annat Utkiken och Skadeplats 



Förevisning av repgevär… 
• Kim Nydahl  kim.nydahl@helsingborg.se 
• Jim Maltesson  jim.maltesson@hoganas.se 
• Christian Pedersen christian.pedersen@hoganas.se 

 

mailto:kim.nydahl@helsingborg.se
mailto:jim.maltesson@hoganas.se
mailto:christian.pedersen@hoganas.se
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