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Förord
Denna Europastandard har utarbetats av den Tekniska Kommittén CEN/TC 98
“Lifting platforms”. Sekretariatet innehas av DIN.
Denna Europastandard skall ha statusen av en nationell standard, antingen genom utgivandet av en identisk text eller genom tillkännagivande, senast februari
1998, och motstridande nationella standarder skall dras in senast februari 1998.
Denna Europastandard har utarbetats under ett mandat givet till CEN av EGkommissionen och EFTA och som anknyter till de grundläggande kraven i EU:s
direktiv.
Beträffande samband med EU-direktiv, se Bilaga ZA, som ingår i denna standard.
Enligt CEN/CENELEC:s interna regler är följande länder bundna att införa denna europeiska standard:
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckoslovakien, Tyskland och Österrike.

0

Introduktion

Denna standard är av typ C-standard enligt definitionen i EN 292.
Tillämpningsområdet för denna standard anger den grad till vilken risker är täckta. Dessutom skall maskinen uppfylla tillämpliga delar av EN 292 för risker som
inte täcks av denna standard.
Där det för klargörande i texten ges ett exempel på en säkerhetsåtgärd skall detta
inte betraktas som den enda möjliga lösningen. Annan lösning, som leder till att
motsvarande säkerhetsnivå uppnås, är tillåten.

1

Omfattning

1.1 Denna standard är tillämplig för beräkning, konstruktion, tillverkning, säkerhetsanordningar, installation, användning, underhåll och provning av lastbryggor med undantag av
a)

lastbryggor för marina ändamål och luftfartsändamål,

b)

lyftbord,

c)

fordonsmonterade bakgavellyftar.

Anm 1:

Bestämmelser för lyftbord finns i prEN 1570.

Anm 2:

Bestämmelser för fordonsmonterade bakgavellyftar finns i prEN 1756-1.
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1.2 Denna standard inkluderar lastbryggor, som används av personer och/eller
för manuella eller maskindrivna transportanordningar (t.ex. gaffeltruckar) såsom
transportled mellan lastfordon, såväl lastbilar som järnvägsvagnar, och byggnadsdelar, t.ex. lastkajer. Denna standard omfattar inte anordningar för överbryggning
där lasten är ett komplett fordon, t ex självgående fordon eller bogserade vagnar.
Olika typer av lastbryggor visas i figur 1.

a) Lastklaff – manuellt hanterad, flyttbar

b) Manuell eller maskindriven lastbrygga
fäst vid kajkanten

c) Manuell lastbrygga, inbyggd i lastkaj. Fällbar läpp.

d) Maskindriven lastbrygga, inbyggd i
lastkaj. Teleskopisk eller fällbar läpp.

Figur 1: Olika typer av lastbryggor

1.3 Denna standard innehåller krav för att skydda personer och föremål från
olyckor och skador under användning och manövrering av lastbryggor.
1.4 Personer som skall skyddas är
a)

användare/förare,

b)

underhålls- och övervakningspersonal,

c)

personer i närheten av lastbryggan.
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1.5 Föremål som skall skyddas är
a)

gods på lastbryggor,

b)

transportanordningar på lastbryggor.

1.6 De risker som kan uppkomma i samband med användning av lastbryggor
framgår av tabell 1 i kapitel 4.
Dessa risker har konstaterats i riskanalysen enligt EN 292-2 och kräver åtgärder
för att undvika eller minska riskerna. Se kapitel 5 och 6.
1.7 Säkerhetskraven är baserade på förutsättningen att lastbryggorna underhålls regelbundet av kompetent personal i enlighet med tillverkarens instruktioner och att den personal som manövrerar lastbryggorna blivit instruerade i användningen.

2

Referenser

Vid tillämpning av denna Europastandard gäller även krav som återfinns i andra
daterade eller odaterade referensdokument. På lämplig plats i denna standard
hänvisas till dessa dokument. Referensdokumenten har förtecknats nedan. För
tillägg eller ändringar i daterade referensdokument gäller att de skall tillämpas
vid användning av denna Europastandard endast när så har angivits i ett tillägg
eller vid ändring av standarden. För odaterade referenser gäller hänvisningen till
den senaste utgåvan av publikationen.
EN 292-2:1991=
SS-EN 292-1

Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 1: Grundläggande
terminologi, metodik

EN 292-2:1991+A1:1995=
SS-EN 292-2/A1:1995

Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2: Tekniska principer och specifikationer. Ändring 1

EN 294:1992=
SS-EN 294

Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att
man når farliga riskområden med händer och armar

EN 349:1993=
SS-EN 349

Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika
att kroppsdelar krossas

EN 418:1992=
SS-EN 418

Maskinsäkerhet – Nödstopputrustning – Funktionella principer – Konstruktionsprinciper

EN 954-1=
SS-EN 954-1

Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper

EN 982:1996=
SS-EN 982

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för fluidsystem
och deras komponenter – Hydraulik

EN 983:1996=
SS-EN 983

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för fluidsystem
och deras komponenter – Pneumatik

EN 60204-1:1992=
SS-EN 60204

Maskinsäkerhet – Elutrustning för maskiner –
Del 1: Allmänna fordringar

EN 60529:1991=
SS-EN 60529
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