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Dette utstyret leies av din lokale BAS – Avdeling
Det er viktig å sørge for at du har riktig type utstyr til aktuell jobb!

Bruk av personlig fallsikringsutstyr
Benyttes kun når kollektiv sikring ikke er mulig!

Standard sele Standard forankringsstropp Stillas/generelt montasjearbeid

Skråtak/skrått underlag   Sjakt/Fasade
Arbeid ut mot dekkekant/flatt tak Elementmontasje Personløfter

Alternative forankringsløsninger Redningsplan

Ta kontakt med din BAS avdeling, www.basutleie.no Tlf; 02379

Har du behov for opplæring?

1 — 2 — 3 SAFE
Tre viktige momenter før du skal benytte 
personlig fallsikringsutstyr!
• Konstruksjonen	du	fester	deg	i	skal	tåle	mini-

mum	1200	kg	–	Men	sjekk	alltid	bruksanvis-
ningen!

• Om	du	trenger	hjelp	til	å	feste	deg,	benytt	ved-
lagte	forsikringsstropp	EN795.

• Det	finnes	flere	alternative	forankrings-	
anordninger-	Alle	testet	i	henhold	til	EN	795.

• Ikke	benytt	tilfeldige	stropper	uten	god-	
kjenning	i	henhold	til	EN	795.

Ta	kontakt	med	din	lokale	BAS	avdeling	for	hjelp.		
Det	finnes	både	bolter/braketter	og	horisontale	liner.

• VurderALLTID klareringshøyden under deg!
• Vurder	alltid	muligheten	for	å	kunne	arbeide	Fallforhindrende/Aktivt,	særlig

når	forankringspunktet	ditt	er	under	hodehøyde.
• Det	å	jobbe	aktivt	fallforhindrende	betyr	at	man	benytter	utstyret	på	en	slik

måte	at	fall	ikke	kan	oppstå!	Dette	kan	gjøres	med	linesystemet.
• Med	en	fallblokk	montert	rett	over	hodehøyde	oppnår	man	nesten	samme

effekt,	og	det	er	en	god	måte	å	sikre	seg	på!
• De	forskjellige	systemene	har	forskjellige	krav	til	høyde	under	bruker.

Les	bruksanvisningen.
• Denne	veilederen	beskriver	anbefalte	arbeidsmetoder, men	gir	ingen	

komplett	opplæring.	Søk	hjelp	om	du	er	i	tvil!

• I	forbindelse	med	arbeid	i	høyden,	vil	det	nesten	alltid	være	fare	for	pendelfall.
Tenk	nøye	over	hvor	du	forankrer	deg!	Kanskje	kan	en	horisontal	line	(EN	795)
være	til	hjelp.

• Forsøk	alltid	å	jobbe	rett	ut	mot	en	kant	–	fra	forankringspunktet.

Her	er	det	mulig	å	benytte	alternative	løsninger:
Tårnkran/Personkurv	–	Godkjent	sammen.

Lift/Personløfter

Redningssett	fra	BAS.	Kontakt	din	BAS	avdeling	for	nærmere	
informasjon.

Redningsplan	–	Det	skal	alltid	etableres	en	redningsplan!

Rednings-
sett R250 

– Sørger  for 
effektiv  

redning på 
kort tid!

Ved	behov	for	kurs	eller	opplæring	i	riktig	valg	og	bruk	av	fallsikringsutstyr	og	
redningsutstyr	ta	kontakt	med	din	BAS	avdeling,	www.basutleie.no	Tlf;	02379
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FALLSIKRING

• Har	du	personløfterkurs?	Les		bruksanvisning!
• Fest	kroken	i	enden	på	lina,	til	liftens	angitte	forank-

ringspunkt.	Linens	reguleringslås	festes	til	selens	D-
ring	på	brystet,	og	stram	opp,	slik	at	du	jobber	aktivt
– fallforhindrende.

• På	denne	måten	hindrer	du	å	bli	kastet	ut	av	liften,
ved	uønsket	bevegelse	i	liften.

• Klatre	aldri	ut	av	liften!

• Blokken	monteres	på	ryggen	av	selen.
• Krav	til	forankringspunktet	=	1.200	kg.
• Du	kan	forankre	deg	nede	ved	beina,	men	forankring

over	hodet	gir	langt	bedre	sikkerhet!
• Utstyret	er	testet	over	kant.
• Sett	deg	inn	i	begrensningene	og	kravene	til	klare-

ringshøyde	under	deg,	beskrevet	i	bruksanvisningen!
Vurder	ALLTID	om	du	kan	jobbe	Fallforhindrende/Ak-
tivt,	særlig	når	forankringspunktet	ikke	er	over	deg.

• Forankre	linen	over	deg.	Glidelåsen	kobles	til	selens
D-ring	på	rygg	eller	bryst.

• Skyv	denne	så	langt	opp	som	mulig	for	å	jobbe	aktivt
– fallforhindrende.

• Knyt	fast	linen	nede	for	at	låsen	skal	følge
bevegelsene	dine	lettere.

• Krav	til	forankringspunktet	=	1.200	kg.
• Line	AC4010	og	AC4015	er	testet	over	kant,	i	kombi-

nasjon	med	lås	AC4002	som	avbildet.

• Forankre	linen	foran	deg/oppe	på	taket/i
skråningen.

• Glidelåsen	kobles	til	selens	D-ring	på	brystet.
• Skyv	denne	så	langt	foran	deg	som	mulig	for	å	jobbe

aktivt	–	fallforhindrende
• Knyt	fast	linen	nede	for	at	låsen	skal	følge

bevegelsene	dine	lettere.
• Krav	til	forankringspunktet	=	1.200	kg.
• Line	AC4010	og	AC4015	er	testet	over	kant,	i	kombi-

nasjon	med	lås	AC4002	som	avbildet.

• Fest	blokken	minst	3	meter	inne	på	dekket	bak	deg
i	armeringsjernene	(Plattendekker)	eller	benytt
HDF	klemme	for	innfesting	til	Hulldekker.	Monter
rekkverk	fortløpende	for	å	unngå	pendelfall.

• Skarp	kant	forlengeren	kobles	mellom	blokkens	krok
og	selens	D-ring	på	ryggen

• Krav	til	forankringspunktet	=	1.200	kg
• Sammen	med	Skarp	kant	forlengeren	er	denne

blokken	godkjent	forankret	nede	ved	beina	og	testet
over	kant.

• Sett	deg	inn	i	begrensningene	og	kravene	til	klare-
ringshøyde	under	deg,	beskrevet	i	bruksanvisningen!
Vurder	ALLTID	om	du	kan	jobbe	Fallforhindrende/Ak-
tivt,	særlig	når	forankringspunktet	ikke	er	over	deg!

Før du velger personlig fallsikringsutstyr, vurder alltid om det er mulig å sikre arbeidet med bruk av kollektive sikringstiltak som: 
Stillas, rekkverk eller personløfter. Denne veilederen beskriver riktig bruk, kun av det aktuelle utstyret som er omtalt. 
Annet utstyr kan ha helt andre krav og begrensninger ved bruk! Den er ikke en erstatning for opplæring/kurs. Les Bruksanvisningen!

• Forankre	linen	inne	på	dekket/taket,	så	høyt	som
mulig	–	eventuelt	nede	på	gulvnivå.

• Glidelåsen	kobles	til	selens	D-ring	på	rygg.
• Hold	låsen	i	hånda	på	vei	mot	kant,	slipp	denne	når

du	er	ca	1,2	meter	fra	kanten.
• Ta	et	steg	fram	slik	at	du	jobber	stramt	–	aktivt	–	fall-

forhindrende
• Lag	en	knute	på	linen	for	å	sikre	at	låsen	ikke

flytter	seg	på	linen.
• Jobb	alltid	rett	mot	kant	for	å	unngå	pendelfall.
• Krav	til	forankringspunktet	=	1.200	kg
• Line	AC4010	og	AC4015	er	testet	over	kant,	i	kombi-

nasjon	med	lås	AC4002	som	avbildet

Stillas/generell montering/arbeid i høyden

Sjakt/fasade

Arbeid ut mot dekkekant/flatt tak

Personløfter

Skrått tak/skrå fasader

Elementmontasje

Fallfaktor	0

Fallfaktor	1

Fallfaktor	2


