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Innledning 

Veiledning for Genie motordrevne 
bomprodukter og fallsikring 
Bakgrunn 

Bommer er konstruert for å frakte personell til 
opphøyde arbeidsområder. Et personlig 
fallvernsystem i tillegg til rekkverket på plattformen 
kreves av OSHA i USA og andre 
myndighetsorganer i mange deler av verden. 
Personlig fallvern kan bestå av et fallsikrings- 
og/eller oppfangingssystem. Avhengig av arbeidet 
som utføres, må det velges enten et 
fallsikringssystem eller et oppfangingssystem 
mens det befinner seg personell på plattformen. Av 
og til må personell utføre arbeid ved å stige ut av 
kurven og over på en tilstøtende struktur. Hvis den 
tilstøtende strukturen ikke er utstyrt med 
tilstrekkelig fallvern, kan Genie-bommen brukes 
som forankring for oppfangingssystemet. 

Dette dokumentet inneholder veiledning i bruk av 
Genie-bommer som forankring for 
oppfangingssystemer. 

Definisjoner 
Kvalifisert person 

Person som ved anerkjent grad, sertifikat eller 
yrkesstatus, eller ved omfattende kunnskap, 
opplæring og erfaring, har vist evne til å løse 
problemer forbundet med gjenstanden, arbeidet 
eller prosjektet. 

 

Fallsikringssystemer 

Systemer som hindrer en arbeider i å bli utsatt  
for fall. Hvis arbeidstakeren er beskyttet av et 
fallsikringssystem, kan det brukes enten 
kroppsbelte eller sele. Når et fallsikringssystem 
brukes som fallvern i en bomstøttet, opphøyd 
arbeidsplattform, må arbeidsgiveren/ 
brukeren/operatøren påse at forbindelseslinen  
og forankringen er slik anordnet at operatøren  
ikke faller av plattformen. 

Oppfangingssystemer 

Systemer som fanger opp et fall. Et kroppsbelte er 
forbudt i et oppfangingssystem, og i stedet kreves 
det en kroppssele og forbindelsesline som 
begrenser fallavstanden og oppfangingskraften på 
personen. Forbindelsesliner for 
oppfangingssystemer har vanligvis en 
støtdempende del eller er en selvstrammende 
liv-/forbindelsesline. 

Selvstrammende liv-/forbindelsesline 

En retardasjonsinnretning med trommelvundet line 
som langsomt kan vindes ut fra, eller vindes inn på, 
trommelen under lett spenning når arbeidstakeren 
beveger seg normalt, og som automatisk låser 
trommelen og fanger opp fallet etter at et fall har 
skjedd. Bruk av selvstrammende 
liv-/forbindelsesline som forbindelsesline for 
oppfanging av fall er tillatt på bomstøttede, 
opphøyde arbeidsplattformer. Hvis det brukes 
selvstrammende liv-/forbindelsesline når en person 
forlater plattformen, skal den ikke tillate et fritt fall 
på mer enn seks fot. 
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Foretrukket rekkefølge for personlig 
fallvern 

Når et arbeidsområde/-vilkår utformes, er den 
foretrukne rekkefølgen for fallvern: 

1 Fallsikringssystem – hindrer at et fall skjer 

2 Oppfangingssystem – reduserer skader som 
skjer under fallet 

Genies motorstyrte bommer kan brukes 
som forankring for oppfangingssystemer, 
også for arbeid utenfor plattformen etter 
følgende retningslinjer: 

1 Eieren/arbeidsgiveren/brukeren/operatøren av 
bommen er ansvarlig for å sørge for fallvern for 
bomoperatører. 

2 En ”kvalifisert person” med kunnskap om 
fallvernforskrifter og -systemer må utforme 
arbeidsområdet og oppfangingssystemet for  
å ivareta arbeidernes sikkerhet. 

3 Genie-bommer har blitt stabilitetstestet  
på jevnt underlag for en person på 
300 pund/136 kg som opplever oppfanging  
av fall med gjenværende nominelle belastning  
i plattformen. Derfor må vekten av arbeideren, 
medregnet verktøy og utstyr, som forlater 
plattformen mens vedkommende er festet til  
en av forankringene for plattformens 
forbindelsesline, ikke overstige 
300 pund/136 kg. 

4 Største oppfangingskraft må ikke overskride 
900 pund/4,0 kN. 

5 Oppfangingssystemet må ikke tillate et 
potensielt fritt fall på mer enn 6 fot/1,8 m. 

6 Bare én person kan forlate eller arbeide 
utenfor plattformen mens vedkommende er 
festet til en godkjent forankring for plattformens 
forbindelsesliner. 

7 Vekten av en person som arbeider utenfor 
plattformen mens vedkommende er festet til en 
av forbindelseslinens forankringer, må tas med 
i beregningen av plattformens belastning. 

8 Arbeidsgivere og operatører må være 
oppmerksomme på og planlegge for potensiell 
loddrett og vannrett plattformbevegelse mens 
de stiger ut av eller inn på en opphøyd 
bomplattform. 

9 Bommen må stå på et fast, jevnt underlag for 
at den skal kunne betraktes som forankring for 
et oppfangingssystem. 

10 En person som er lært opp i bruk av 
Genie-bommen, skal holde seg på bakken i 
nærheten av maskinens basekontroller for å 
hindre uautorisert bruk og hindre maskinen i å 
bli brukt mens den brukes som forankring for et 
oppfangingssystem. 

11 Fallvernsystemet må overholde alle gjeldende 
lokale, regionale, nasjonale, 
arbeidsplassrelaterte krav og produsentens 
krav til bruk av personlig fallvernutstyr. 

12 Ikke bruk bommen når operatøren har lukket 
og forlatt plattformen. 
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13 Når oppfangingssystemer konstrueres, må det 
tas hensyn til følgende: 

 Fritt fall med forbindelsesline 

 Største tillatte retardasjonsavstand 

 Største låselengde (bare for den 
selvstrammende liv-/forbindelseslinen) 

 Enhver strekk i livlinen eller forbindelseslinen 
utenfor retardasjonsavstanden 

 Høyden på operatøren 

 Selevirkninger, medregnet selvstrammende 
forbindelsesliner 

 Sikkerhetsfaktor (en egnet mengde for å 
påse at den nødvendige klaringen mellom 
operatøren og den nedre overflaten 
oppfylles) 

 Bevegelse av plattformen på grunn av 
dynamisk belastning 

 Hindringer under plattformen 

 Annen trafikk eller andre distraksjoner som 
kan påvirke sikkerheten 

 

Krav til eier/arbeidsgiver/ 
bruker/operatør: 
1 Operatører må læres opp og kvalifiseres i 

sikker bruk av utstyret og bli kjent med den 
spesifikke modellen av Genie-utstyret på 
følgende måte: 

 Bli kjent med og følg bruker- og 
sikkerhetshåndbøkene, etikettene og 
advarslene for utstyret. 

 Forstå alle kontrollfunksjoner. 

 Vær oppmerksom på og forstå alle 
sikkerhetsinnretninger som er spesifikke for 
utstyret som brukes. 

 Få instruksjon i hvordan farer unngås. 

1 Følg alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, 
lokale, regionale og nasjonale regler og 
forskrifter samt standarder knyttet til bruken av 
utstyret. 

2 Utstyret må være i god stand og utførelse. 

Med hensyn til Genies veiledning i dette 
dokumentet samtykker med dette utstyrseieren, 
arbeidsgiveren, brukeren og operatøren i å holde 
Terex USA og dennes mor- og datterselskaper 
skadesløs for alle forpliktelser, krav, søksmål, tap, 
kostnader og advokathonorarer som skyldes en 
uaktsom handling eller unnlatelse i bruken av 
utstyret, manglende overholdelse av kriteriene i 
dette brevet knyttet til bruk av en bom som 
forankring for et oppfangingssystem samt 
sikkerhetsreglene og anvisningene i 
brukerhåndboken. Ved å fortsette å bruke en 
bom som forankring for et oppfangingssystem 
samtykker du i å overholde kravene fastsatt i 
dette dokumentet, herunder nevnte 
godtgjørelse. Hvis du ikke samtykker, må du 
ikke fortsette med den foreslåtte bruken. 
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Fare 

Dersom instruksjonene og 
sikkerhetsreglene i denne 
håndboken og i brukerhåndboken 
ikke følges, kan det føre til dødsfall 
eller alvorlige personskader. 

Merk 

Traveling Fall Arrest Anchor System (TFAAS) er 
bare tillatt brukt i ANSI-, CSA- og CE-markedene. 
Bruk er forbudt i alle andre markeder. 

TFAAS kan bare brukes på Genie-bommer  
utstyrt med følgende plattformer (6 fot/1,83 eller 
8 fot/2,44 meter): 

 Plattformer med standardinngang produsert fra 
januar 2003 

 

 Plattformer med sideinngang med svingport 
produsert fra august 2015 

 

Bruk på alle andre maskiner er forbudt. 
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TFAAS kan ikke brukes med maskiner utstyrt med 
følgende: 

 Panelkurv (ekstrautstyr) 

 Senterfestet svingport (ekstrautstyr) 

 

 Plattform med tre innganger med tre skyvbare 
midtstolper 

 

 Plattform med tre innganger med to skyvbare 
midtstolper og senterfestet svingport 

 

  
Bruk av TFAAS med 
ovenstående ekstrautstyr kan 
medføre død eller alvorlig 
personskade. 

 

 TFAAS-sikkerhet 
Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og 
instruksjoner som følger med TFAAS. 

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Vekten på 
TFAAS vil redusere plattformens kapasitet og må 
trekkes fra den totale plattformkapasiteten.  

TFAAS veier 50 pund/23 kg.  

Påse at TFAAS er sikkert montert.  

Når TFAAS-strukturen er montert, skal denne 
håndboken anses som en permanent del av 
maskinen og til enhver tid oppbevares sammen 
med den. 
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Forklaringer på symboler og 
faremerking 

 

Vekt på TFAAS  
50 pund/23 kg 

 

Les tillegget, 
delenummer 
1256390. 

 

Veltefare. 

 

Maksimumskapasitet 
300 pund/136 kg 

Inspeksjon før bruk 

 Sørg for at bruker-, sikkerhets- og 
ansvarsveiledningene og alle nødvendige 
tillegg er komplette og leselige, og at de ligger  
i oppbevaringsboksen på plattformen. 

 Sørg for at all merking er på plass, og at den  
er leselig. 

Kontroller TFAAS for skade eller slitasje, feilaktig 
installerte, løse eller manglende deler og 
uautoriserte endringer. 

 Muttere, bolter og andre festeanordninger 

 Sprekker i sveisesømmer eller gods 

 Bulker eller skader på TFAAS 

 Kontroller at forbindelseslinens festevogn 
kan bevege seg fritt langs hele 
skinnelengden 

 

Kontroll av etiketter 
Inspiser slik at du er sikker på at alle etiketter er 
leselige og på plass. Etiketter kan variere avhengig 
av maskinutførelse. 

Delenr. Merking – beskrivelse Ant.

40434 Etikett, feste til forbindelsesline 1

1256400 Etikett, TFAAS-skinne, ord 
1256400FR 

1

1260910 Etikett, TFAAS-skinne, symbol 1

50 lbs /
23 kg
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Årlig inspeksjon 
Inspiser for manglende eller løse komponenter. 

Kontroller alle festeanordninger for korrekt moment. 
Se avsnittet med monteringsanvisning i dette 
dokumentet for momentspesifikasjoner. 

Inspiser alle komponenter for skade eller slitasje. 
Kontroller for sprekker, bøyer og korrosjon. 

Inspiser alle sveisesømmer for sprekker. 

Inspiser de nedre skinneflensene. Hvis flensene  
er bøyd, skadet eller slitt, må du bytte skinnen. 

Kontroller at forbindelseslinens festevogn kan 
bevege seg fritt langs hele skinnelengden.  

Test bruken av forbindelseslinens festeøye på 
vognen, og kontroller at det kan rotere fritt. 

Test driften av forbindelseslinens festevogn, og 
kontroller at hjulene roterer fritt. 

Kontroller at skinnens endestopper og materiell  
er montert og sikre. 
 

Inspeksjon etter et fall 
Merk: Hvis en operatør faller, må TFAAS og 
Genie-bommen umiddelbart tas ut av drift og 
inspiseres av en ”kvalifisert person”. Hvis TFAAS 
og Genie-bommen består inspeksjonene som 
angis nedenfor, kan TFAAS og Genie-bommen 
settes i drift igjen. 

Inspiser alle strukturelle komponenter i TFAAS  
og Genie-bommen. Bytt eventuelle bøyde eller 
skadde komponenter. Bytt komponenter med 
sprukne sveisesømmer. Bytt alle 
monteringsfesteanordninger for TFAAS. 

Utføre en årlig inspeksjon på TFAAS. 

Utfør en inspeksjon før bruk på både TFAAS og 
Genie-bommen. 
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Monteringsanvisning  

 

Les og følg: 
 Denne prosedyren skal utføres av en person 

som er autorisert til å montere TFAAS. 

 Merk en ødelagt maskin umiddelbart, og ta den 
ut av drift. 

 Reparer alle skader eller funksjonsfeil på 
maskinen før den tas i bruk. 

 

Før du begynner monteringen 
 Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og 

betjeningsinstruksjonene i den aktuelle 
Genie-brukerhåndboken og tilleggene. 

 Forsikre deg om at alle nødvendige verktøy og 
deler er tilgjengelige og klare for bruk. 

 Les denne prosedyren i sin helhet, og følg 
instruksjonene. Dersom du tar snarveier, kan 
det oppstå farlige omstendigheter. 

Merk: 

 Nytt monteringsmateriell må brukes med hver 
ny montering av TFAAS, herunder ny montering 
på samme maskin. Et reservemateriellsett 
(Genie-delenummer 1260849) er tilgjengelig 
gjennom Genies deleavdeling. 

 Se illustrasjonsside for monteringsanvisninger. 

Innhold i sett 1256377 
Til bruk med 8 fot/2,44 m plattformer med 
etiketter med ord. 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(1) Skinne, 8 fot/2,44 m *1256379 1

(2) Avstandsstykke 1256481 8

(3) Innerhenger 1256389 2

(4) Skrue, 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8

(5) Flensmutter, 3/8-16 ** 1274322 8

(6) Håndbok, tillegg 1256390 1

Komponenter i *1256379 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(7) Vogn 1256439 1

(8) Etikett, feste til forbindelsesline 40434 1

(9) Etikett, TFAAS-skinne, ord 1256400 1

(10) Skrue, 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2

(11) Flensmutter, 1/2-13 *** 1251997 2

(12) Gummistøtdemper 36388 2

(13) Endestopp 1260892 2

(14) Sammensveising, 8 fot/2,44 m 
skinne 

1256381 1

** Drei til 44 fot-pund/60 Nm 

*** Stram til den sitter godt. Ikke overstram, ellers 
kan skinnen bli skadet. 
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Innhold i sett 1256378 
Til bruk med 6 fot/1,83 m plattformer med 
etiketter med ord. 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(1) Skinne, 6 fot/1,83 m *1256380 1

(2) Avstandsstykke 1256481 8

(3) Innerhenger 1256389 2

(4) Skrue, 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8

(5) Flensmutter, 3/8-16 ** 1274322 8

(6) Håndbok, tillegg 1256390 1

Komponenter i *1256380 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(7) Vogn 1256439 1

(8) Etikett, feste til forbindelsesline 40434 1

(9) Etikett, TFAAS-skinne, ord 1256400 1

(10) Skrue, 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2

(11) Flensmutter, 1/2-13 *** 1251997 2

(12) Gummistøtdemper 36388 2

(13) Endestopp  1260892 2

(14) Sammensveising, 6 fot/1,83 m 
skinne 

1256383 1

 

 

Innhold i sett 1261018 
Til bruk med 8 fot/2,44 m plattformer med 
franske etiketter. 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(1) Skinne, 8 fot/2,44 m *1261020 1

(2) Avstandsstykke 1256481 8

(3) Innerhenger 1256389 2

(4) Skrue, 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8

(5) Flensmutter, 3/8-16 ** 1274322 8

(6) Håndbok, tillegg 1256390FR 1

Komponenter i *1261020 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(7) Vogn 1256439 1

(8) Etikett, feste til forbindelsesline 40434 1

(9) Etikett, TFAAS-skinne, fransk 1256400FR 1

(10) Skrue, 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2

(11) Flensmutter, 1/2-13 *** 1251997 2

(12) Gummistøtdemper 36388 2

(13) Endestopp 1260892 2

(14) Sammensveising, 8 fot/2,44 m 
skinne 

1256381 1

** Drei til 44 fot-pund/60 Nm 

*** Stram til den sitter godt. Ikke overstram, ellers 
kan skinnen bli skadet. 
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Innhold i sett 1261019 
Til bruk med 6 fot/1,83 m plattformer med 
franske etiketter. 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(1) Skinne, 6 fot/1,83 m *1261021 1

(2) Avstandsstykke 1256481 8

(3) Innerhenger 1256389 2

(4) Skrue, 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8

(5) Flensmutter, 3/8-16 ** 1274322 8

(6) Håndbok, tillegg 1256390FR 1

Komponenter i *1261021 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(7) Vogn 1256439 1

(8) Etikett, feste til forbindelsesline 40434 1

(9) Etikett, TFAAS-skinne, fransk 1256400FR 1

(10) Skrue, 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2

(11) Flensmutter, 1/2-13 *** 1251997 2

(12) Gummistøtdemper 36388 2

(13) Endestopp 1260892 2

(14) Sammensveising, 6 fot/1,83 m 
skinne 

1256383 1

 

 

Innhold i sett 1261022 
Til bruk med 8 fot/2,44 m plattformer med 
etiketter med symbol. 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(1) Skinne, 8 fot/2,44 m *1261024 1

(2) Avstandsstykke 1256481 8

(3) Innerhenger 1256389 2

(4) Skrue, 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8

(5) Flensmutter, 3/8-16 ** 1274322 8

(6) Håndbok, tillegg 1256390 1

Komponenter i *1261024 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(7) Vogn 1256439 1

(8) Etikett, feste til forbindelsesline 40434 1

(9) Etikett, TFAAS-skinne, symbol 1260910 1

(10) Skrue, 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2

(11) Flensmutter, 1/2-13 *** 1251997 2

(12) Gummistøtdemper 36388 2

(13) Endestopp 1260892 2

(14) Sammensveising, 8 fot/2,44 m 
skinne 

1256381 1

** Drei til 44 fot-pund/60 Nm 

*** Stram til den sitter godt. Ikke overstram, ellers 
kan skinnen bli skadet. 
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Innhold i sett 1261023 
Til bruk med 6 fot/1,83 m plattformer med 
etiketter med symbol. 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(1) Skinne, 6 fot / 1,83 m *1261025 1

(2) Avstandsstykke 1256481 8

(3) Innerhenger 1256389 2

(4) Skrue, 3/8-16 x 2,5 ** 1256856 8

(5) Flensmutter, 3/8-16 ** 1274322 8

(6) Håndbok, tillegg 1256390 1

Komponenter i *1261025 

Delebeskrivelse Genie-delenr. Ant.

(7) Vogn 1256439 1

(8) Etikett, feste til forbindelsesline 40434 1

(9) Etikett, TFAAS-skinne, symbol 1260910 1

(10) Skrue, 1/2-13 x 3,5 *** 1256851 2

(11) Flensmutter, 1/2-13 *** 1251997 2

(12) Gummistøtdemper 36388 2

(13) Endestopp 1260892 2

(14) Sammensveising, 6 fot/1,83 m 
skinne 

1256383 1

** Drei til 44 fot-pund/60 Nm 

*** Stram til den sitter godt. Ikke overstram, ellers 
kan skinnen bli skadet. 

 



Første utgave • Femte opplag Tillegg til brukerhåndbok 

 Monteringsanvisning 
 

 
Delenr. 1256390NWGT Traveling Fall Arrest Anchor System 13 
 

 

 
 

Traveling Fall Arrest Anchor System Delenr. 1256390NWGT Tillegg til brukerhåndbok Første utgave • Femte opplag 

 
 

A

B

B

A

2

3

4

8

1 2

4

5

B

A

7

5

9

6

10

11

13

14

12



D
is

tri
bu

er
t a

v:

www.genielift.com




