Minimikrav för upparbetning
av stormfälld skog
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Tänk efter före! Innan arbetet påbörjas är det viktigt
med en riskbedömning enligt AFS 2012:1 Använd
ning av motorkedjesågar och röjsågar. Gå igenom
de särskilda förutsättningar som kan finnas med alla som
ska delta i arbetet.
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Att upparbeta stormfälld skog kräver särskilda
kunskaper. Endast den som har kunskap och
kompetens för arbete i stormfälld skog får utföra
sådant arbete. Detaljerad information finns i Arbetsmiljö
verkets föreskrifter och på Arbetsmiljöverkets webbplats
www.av.se. Minderåriga får inte arbeta med
upparbetning av stormfälld skog.
Upparbetning
• ska i första hand utföras med maskiner
• ska organiseras så att den som arbetar har kontinuerlig
kontakt med arbetskamrater
• får inte utföras genom att man klättrar i brötar eller
står på stammar
Vid brötbildning ska träden dras isär innan manuell
upparbetning startar.
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När arbetet med maskin och huggare sker samtidigt
ska skriftliga instruktioner finnas innan arbetet på
börjas. De som utför arbetet ska ha en fungerande
tvåvägskommunikation. Observera skördarens säkerhets
avstånd. Skördaren ska vara försedd med kedjeskottsskydd.
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Manuell upparbetning av stormfälld skog med
motorsåg ska om möjligt ske i dagsljus. Artificiell
belysning medför att riskmoment i skugga kan
förbises eller att ljuskällorna medför bländning. Stress
och trötthet ökar riskerna för att göra felbedömningar.
Det är viktigt att ta regelbundna och täta raster.
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Använd rätt och säker arbetsteknik. Klättra inte på
träden eller såga stående på stammarna. Kapa med
omdöme då träden ligger i spänn och var försiktig
vid sågning på träd med rotvälta. Ha alltid rätt arbets
utrustning med, exempelvis brytjärn, kilar, vändband och
traktor med utrustning för att kunna dra loss träd.
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Ensamarbete i stormfälld skog får inte förekomma.
Om flera företag arbetar tillsammans ska de
samråda med varandra för att minimera riskerna
för olycksfall.
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Det ska finnas rutiner för alarmering vid en
nödsituation. Det ska finnas en karta över
upparbetningsområdet, platsens koordinater och

Upparbetning av stormfälld skog
medför större risker än vid normal
avverkning. Den här broschyren tar upp
Arbetsmiljöverkets minimikrav vid
arbete med stormfälld skog.

kunskap i att beskriva vägen till området. Kontrollera att
det finns täckning för mobiltelefonen. Saknas täckning
ska annan typ av kommunikation ordnas. Se också till att
ha ett transportfordon som står vänt i rätt färdriktning.
Det kan spara många värdefulla minuter och minska
risken för fastkörning i en stressad situation.

8
9

Använd alltid en fullständig skyddsutrustning.
Varselklädernas utseende styrs av standarden
SSEN 471.

Det ska alltid finnas personer på plats som kan ge
första hjälpen. Ha alltid första förband i fickan. Lär
dig använda första förband, tryckförband och ABC
(andning – blödning – chock).
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När arbetskraft som inte har det svenska
språket som modersmål anlitas är det särskilt
viktigt att säkerställa att arbetstagarna förstår
instruktionerna.

Arbetsmiljöverkets webbplats
På vår webbplats finns senaste versionen av alla gällande
regler, informationsbroschyrer och böcker som kan vara
till hjälp för att skapa en bra arbetsmiljö.

Vi registrerar uppgifter om utstationerade
Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och
en kontaktperson till ett register i Sverige. Registret finns
hos oss på Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast
när en utstationerad arbetstagare börjar arbeta i Sverige.
Om utstationeringen ska pågå under högst fem dagar
behövs ingen anmälan. Skulle arbetet förlängas så ska en
anmälan göras senast den sjätte dagen. Mer information
finns på vår webb www.av.se.

Olyckor i samband med stormar
Bearbetning av stormfälld skog är bland det farligaste
arbete man kan ägna sig åt.
• Tio dödsfall anmäldes till Arbetsmiljöverket som
arbetsolyckor efter stormen Gudrun 2005. Totalt
anmäldes 141 arbetsolyckor med stormen som orsak.
Då räknades bara arbetare med svenska person
nummer. Många skogsarbetare rekryteras från andra
länder för att snabbt kunna ta reda på det stormfällda
virket.
• Stormarna Per och Dagmar – år 2007 respektive 2011
– var även de olycksdrabbade. Ett tiotal personer dog
på grund av olyckor under röjningsarbetet.

Fler exemplar av broschyren beställs från:
Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm
Telefon 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se
Best nr ADI 584
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Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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