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Hjelpeskjema for risikoanalyse

Skjema for risikoanalyse - Stabling og transport
av rundballer

Farekilder/
identifisert risiko

Sannsynlighet
for skade

Traktor, for liten eller
dårlig utstyrt

Svært sannsynlig - 5

Svært alvorlig - 5
Velt, skli, miste styring.

5x5
25

Bruk redskap og traktor med rett dimensjon/størrelse, lodd, sørg for å ha
gode dekk på alle hjulene på traktoren. Bruk setebelte

2x2
4

Bratte bakker

Svært sannsynlig - 5

Svært alvorlig - 5
Velt og skli.

5x5

Kjøre en tryggere veg, bedre adkomst, tvillinghjul på traktoren, gode dekk,
vente til det har tørket dersom det er bløtt.

2x5
10

3x4
12

Ikke stable så høyt at ballen kan falle bakover på traktoren/hytta, ballen godt
inne i klypa, tilpasset utstyr, plant underlag, kjøre kontrollert og være
forsiktig, følg med på omgivelsene

2x3
6

4x4
16

Motvekt bak på traktoren, setebelte, tilpass fart og kjøreretning, velg vei over
det jevneste underlaget

2x2
4

S

Konsekvens av skade?
Hva kan skje?
K

Risiko

Deltatt: Fra Stikos: NLT, NLR

Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene? Forebyggende tiltak

Risiko etter
tiltak

SxK

SxK

25

Ballen kan skli ut av klypa

Sannsynlig – 3

Velting/steiling

Meget sannsynlig 4

Meget alvorlig - 4

Sannsynlig - 3

Meget alvorlig - 4
Ballene kan skli, barn kan
klatre

3x4
12

Plasseres på flatt område i god avstand fra vei eller steder der barn leker.
Holde barn unna, oversiktlig sted, skilte om fare, rekkverk rundt

2x2
4

Sannsynlig - 3

Svært alvorlig - 5
Ballene kan trille og
treffe folk/dyr

3x5
15

Kamera på traktoren som dekker blindsonen. Begrense adgangen til
stableområdet

1x5
5

Plassering av stabel
Dyr/folk i blindsone

Meget alvorlig - 4
Ballen kan falle
ut/bakover ved stabling.

Transport

Meget sannsynlig 4

Svært alvorlig - 5
Ball(er) kan dette av i
fart

4x5
15

Kjøre kontrollert og tilpasse farten, sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig,
holde traktor og henger i forskriftsmessig stand, lovlig lastetyngde, ta pauser
og være forsiktig. Strø hengeren dersom den er isete.

2x4
8

