EBR-meddelande

Rötskada i träreglar
I samband med arbete på stolpe med träregel har en träregel brustit på grund av att den
var rötskadad. Därför vill Elnätsbranschen genom EBR varna för förekomst av rötskadade
träreglar.
Vid stolparbeten där stolpe och regel kommer i rörelse finns risk att en rötskadad regel kan
brista och spänningssatt fasledare kan då falla ner med fara för personal och andra i
närheten.
EBR betonar vikten av att arbetsgivaren bedömer och vidtar åtgärder för att undanröja
risker och att riskhantering alltid genomförs innan arbetet påbörjas för att undvika
olyckor.
Vid arbete i stolpe är det viktigt att utföra en fullständig riskhantering*. Där träregel
förekommer är det viktigt att bedöma risken för rötskador. Hänsyn skall även tas till att det
vid okulär besiktning kan vara svårt att avgöra om en träregel är rötskadad eller ej.
Vid misstanke om att regelns skick är bristfällig, ska kompletterande säkerhetsåtgärder
vidtas innan arbete påbörjas. Arbetsgivaren skall alltid ta hänsyn till detta vid val av
arbetsmetod och om klättring i stolpe kan genomföras på säkert sätt. En kompletterande
åtgärd kan exempelvis vara att vid planerade arbeten använda sig av lyftanordning och
lyftredskap i enlighet med AFS 2006:6.
Där oklarheter eller tveksamheter föreligger gällande säkerheten på arbetsplatsen ska
förtydliganden från arbetschef eller elsäkerhetsledare vid elarbeten inhämtas.
EBR rekommenderar att innehavare av luftledning inventerar förekomsten av träreglar i
nätet och skapar en utbytesplan.
* Mer om riskhantering se HMS-U 22:19 Riskhantering i arbetsmiljö

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra
registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med
Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina
personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
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