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Besiktningsdatum 

2020-02-26 
Nästa ordinarie besiktning 

2021-01 

Objekt 

BESIKTNINGSINTYG 
Återkom.besiktning AFS 2003:6 

NsED4 

Lei IX 0
r),0,

D ITt4-.
Ackred. nr. 1013 

Kontumi 
ISO/10C 17020(01) 

Protokoll nr 

339050-6830 

Agare 

Gelwel Uthyrning & Cykel AB 

Transportgatan 6 

243 35 HÖÖR 

SMP Nr 

89909-1 

0413-22035, 0708-543707 

ÄG: 0102983323 
Objektslag 

Mobil plattform 
Er beteckning 

Modell 

Dino 105T 
Plats 

Tilly. nr 

5130 
Tilly. år 

1999 
Skylt nr. 
S-CF0565 

Bes.ing. 

Jessica Lindstedt 
Telefonnummer 

010 5166439 

Tillsatsutrustnin 
A 

_ 

B 
C 

Pos System/komponent Pos System/komponent 

sr MASKINHANDLINGAR 
0.1 Identitet 
0.2 Instruktionsbok 
0.3 Övrigt 
I BÄRANDE DELAR 
1.1 Chassi 
1.2 Stödben/Stödbensplattor 
1.3 Mast - Klätterplattform 
1.4 Armsystem 
1.5 Akhjul/Däck 
1.6 Svängkrans/-lagring 
I LASTBÄRANDE ORGAN 
2.1 Stållinor/Kedjor 
2.3 Kuggstång/Lyftskruv 
2.5 Lin-/Kedjeinfästningar 
2.6 Urspåmingsskydd - Linor 
I KORG/PLATTFORM 
3.1 Skyddsräcken/Fotlist 
3.2 Dörr/Grind 
3.3 Golv-Halkrisk/Dränering 
3.4 Upphängning 
3.5 Avvisare/Handledare 
3.6 Parallellhållningssystem 
3.7 Fäste - Livlina 
I DRIVSYSTEM 
4.1 Trumma/Skiva/Kedjehjul 
4.3 Hydraulcylinder 
4.4 Hydraulledningail-slangar 
4.5 Hydraultank 
4.6 Akmaskineri 
4.7 Svängmaskineri 
4.8 Lyftmaskineri 

sr STOPPANORDNINGAR 
5.1 Bromsar - Samtliga rörelser 
5.2 Gränsbrytare 
5.3 Anslag/Stopp 
5.4 Nödstoppsanordning 
i SÄKERHETSANORDNINGAR 
6.1 Fång/Slaklinebrytare 
6.2 Säkerhetsmutter - Skruvdrift 
6.3 Låsanordning - Nyckel 
6.4 Lastsäkringsventiler 
6.5 Överlastdon 
6.6 Transportsäkring 
6.7 Lodindikator 
6.8 Blockering - Akrörelse 
6.9 Stödbenslåsning - Mekanisk 

6.10 Klämskydd 
6.11 Lyft - Ej ansatta stöd 
6.12 Körning -Ansatta stöd 
I MANÖVERORGAN 
7.1 Chassi 
7.2 Arbetskorg 
7.3 Ljudsignal 
7.4 Nödmanövrering 
I SKYLTAR/MÄRKNING 
8.1 Maxlast/Antal personer 
8.2 Tillåten vindhastighet 
8.4 Varselmärkning 
8.6 Typskylt 
8.7 Övrig märkning 
sr ELSYSTEM 
9.1 Schema 
9.2 Utrustning 
sr ÖVRIGT 

10.2 Manövrerbarhet 

Besiktningsresultat 
Antal 

Maxlast (kg) personer 

Utan brister 120 1 
Besiktningsresultat - Tillsatsaggregat 
A 
B 
C 

För ytterligare upplysningar se omstående sida 



Allmänna upplysningar 
Besiktning/kontroll omfattar granskning ur säkerhetssynpunkt av vissa funktioner eller komponenter. Om ingen brist anges innebär det att besiktningsingenjören inte 
funnit något fel som motiverar ett påpekande enligt gällande bedömningsnormer. Besiktningsingenjören arbetar normalt efter en checklista eller ett fast besiktnings-
program som anger vilka funktioner och komponenter som skall kontrolleras. 

Av besiktningsintyget/-protokollet framgår under rubriken Bedömning det besiktningsresultat som sammantaget gäller för besiktningsobjektet och/eller utrustning-
en inom respektive föreskriftsområde. 

Graderingar (Not) om inget annat anges 
- Informell upplysning/påpekande som stöd för egenkontroll, fortlöpande tillsyn, etc. 
2 Brist som medför att objektet bedöms ge betryggande säkerhet först när bristerna åtgärdats. Kan medföra krav på ny besiktning. 
3 Brist som bedöms äventyra säkerheten. 

För tjänsterna tillämpas SMPs Allmänna villkor som kan laddas ned från: www.smp.nu 

Besiktningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 
Besiktning utförs med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets föreskrifter med inriktning på följande områden: 

• Lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Återkommande besiktning, Montagebesiktning samt Revisionsbesiktning. 
• Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Förstabesiktning, Återkommande besiktning samt Revisionsbesiktning. 

Omfattas maskinen eller utrustningen dessutom av föreskriften AFS 1993:10, med ändringar, Maskiner och vissa andra tekniska anordningar, eller fr o m den 
29 december 2009, av AFS 2008:3, Maskiner, gäller att "Försäkran om överensstämmelse" skall ha utfärdats och att även tillverkarnas anvisningar i övrigt följs. 

Bedömningsalternativ 
• Bedöms erbjuda betryggande säkerhet Objektet har besiktigats utan brister. 
• Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats Objektet får ej användas förrän bristerna åtgärdats. 
• Bedöms ej erbjuda betryggande säkerhet Objektet får ej användas. Ny besiktning krävs. Kopia av besiktningsintyg/-protokoll skickas till 

Arbetsmiljöverket för kännedom. 

För objekt med tillhörande tillsatsaggregat/utrustning presenteras bedömningsresultat för det enskilda objektet samt separata bedömningsresultat för objektet i 
kombination med aktuellt tillsatsaggregat/utrustning. 

Maxlast 
Maxlast avser lyftanordningens och eventuella tillsatsaggregats högsta tillåtna last. 

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.av.se 

Besiktningar enligt Boverkets föreskrifter BFS 
Bedömningsalternativ 

• Bedöms erbjuda betryggande säkerhet Anordningen har besiktigats utan brister av betydelse för säkerhet och hälsa. 

• Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats Inga brister som utgör omedelbar risk för säkerhet och hälsa har konstaterats 

vid besiktning av anordningen. Noterade brister skall emellertid åtgärdas snarast och kontrolleras vid nästa besiktning. 

• Bedöms ej erbjuda betryggande säkerhet Vid besiktningen har brister konstaterats som bedöms utgöra omedelbar risk för säkerhet och hälsa. Kopia av 

besiktningsintyg skickas till kommunens enhet för plan- och byggfrågor (Byggnadsnämnden). 

• Ny besiktning krävs Ej slutförd besiktning. Vid påbörjad besiktning har brister konstaterats som bedöms utgöra risk för säkerhet och hälsa. 

Slutförd/Ny besiktning skall vara utförd innan besiktningsintervallets utgång. 

Vid besiktning skall besiktningsintyg/-protokoll från närmast föregående besiktning finnas tillgängligt. 

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.boverket.se 

Kontrollbesiktning enligt Fordonslagen 
Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse ur trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt. 

Besiktningsresultat 
• Godkänd En godkänd kontrollbesiktning betyder inte att alla delar av fordonet är i fullgott skick. Fordonsägaren har det yttersta ansvaret for att fordonet är 

trafiksäkert eller att det inte påverkar miljön mer än tillåtet. 

• Underkänd — ny besiktning krävs ej Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Fordonsägaren kan inom två månader från kontrollbesiktningen låta 

reparera fordonet och prova det vid en ackrediterad verkstad. Om fordonet har kvar samma brister vid nästa besiktning bedöms de hårdare. Kvarstående brister 

som upptäcks vid en flygande inspektion innebär normalt att fordonet måste besiktigas på nytt och kan medföra böter. 

• Underkänd — ny kontrollbesiktning senast inom angivet datum Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Fordonets ägare ansvarar for att fordonet 

kontrollbesiktigas på nytt eller låter prova fordonet vid en ackrediterad verkstad inom föreskriven tid. Om detta inte sker inom angiven tid inträder automatiskt 

körförbud. Vid automatiskt körförbud får man köra kortaste lämpliga väg till besiktningen respektive till verkstad. 

• Underkänd — ny registreringsbesiktning senast inom angivet datum Föreläggande om registreringsbesiktning meddelas om fordonet är ändrat i 

förhållande till tidigare godkänt utförande, eller inte kan identifieras. Fordonet måste inställas för en registreringsbesiktning inom en månad. 

• Körförbud Om fordonet har så allvarliga brister att det belagts med körförbud, måste fordonet normalt bärgas från besiktningsplatsen. Körförbud gäller tills ny 

besiktning utförts. Trots att körförbudet gäller får ett fordon användas för färd kortast lämpligast väg till ett besiktningsorgan för besiktning. Körförbudet kan 

prövas av Transportstyrelsen. 

Endast brister som leder till körförbud markeras på besiktingsintyget/-protokollet med gradering (not) 3. 

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.transportstyrelsen.se eller www.trafikverket.se 

Besiktningar enligt Trafikverkets dokument TDOK 
Besiktning utförs med utgångspunkt från Trafikverkets dokument med inriktning på området: 

• Tunga spårgående arbetsredskap (TSA) Förstagångsbesiktning, Kontrollbesiktning samt Ombesiktning. 

Bedömningsalternativ 
• Godkänd Objektet har besiktigats utan brister. 

• Godkänd med förbehåll Noterade brister skall åtgärdas vid första lämpliga tillfälle. 

• Underkänd - Ny besiktning krävs Ombesiktning skall ske inom en månad. 

• Körförbud - Ny besiktning krävs Objektet har brukandeförbud på Trafikverkets spåranläggning. 

Aktuella dokument finns att ladda ner från: www.trafikverket.se 
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