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Klarläggande om åtgärder för att förhindra personskador vid 
hantering av pallat gods i pallställ 
 
Ni önskar ett klarläggande om punkt A 3.2 bilaga A i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Ni önskar en 
tolkning av kravet på genomskjutningsskydd, mer specifikt när sådana kan 
betraktas som uppenbart onödiga. Ni har tidigare, från distriktet i Härnösand 
fått muntligt besked om tolkningen. Då angavs att ”uppenbart onödigt” enbart 
gäller pallställ som står så nära en vägg att den del av pallen som befinner sig 
närmast trucken inte kan passera den främre bärbalkens insida i pallstället. Er 
reaktion på detta är att i stort sett samtliga pallställ som är placerade mot vägg 
måste förses med genomskjutningsskydd. Detta på grund av att det i de allra 
flesta lagerlokaler finns en golvsockel och ofta även pelare vid väggen som gör 
att pallstället inte kan placeras tillräckligt nära väggen. Tolkningen överens-
stämmer, enligt er skrivelse, inte med den praxis som gäller inom branschen. 
Tolkningen inom branschen är att när ett pallställ är placerat mot en vägg är det 
uppenbart onödigt med genomskjutningsskydd eftersom pallen då inte kan 
falla ner på baksidan där truckföraren inte har någon visuell kontroll. Ni kräver 
ett skriftligt klarläggande från Arbetsmiljöverket. 
 
Arbetsmiljöverkets vidhåller den bedömning som gjordes av Härnösands-
distriktet. Risken att den del av pallen som befinner sig närmast trucken kan 
falla ner vid den främre bärbalkens insida i pallstället ska beaktas vid 
bedömningen om ett genomskjutningsskydd är uppenbart onödigt eller inte.  
 
Med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbets-
utrustning infördes tydligare och skärpta krav vad gäller pallställ. Kravet på 
genomskjutningsskydd där det inte är uppenbart onödigt infördes med AFS 
2006:4. Avsikten med de nya kraven om pallställ var främst att minska riskerna 
för ras vid hantering av gods på pallar i pallställ. De nya kraven kan alltså vara 
skärpta även gentemot den praxis som gäller inom branschen.  
 
Formuleringen om att genomskjutningsskydd ska finnas, om det inte är 
uppenbart onödigt, öppnar även för andra lösningar. Om det t.ex. är möjligt att 
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säkerställa att de pallar som hanteras inte riskerar att falla ner från någon av 
bärbalkarna, så finns inte kravet på genomskjutningsskydd. 
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