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SOM HANTVERKARE KOMMER DU FÖRR ELLER SENARE ATT KOMMA I 

KONTAKT MED BYGGNADSSTÄLLNINGAR I NÅGON FORM. VARE SIG DET 

HANDLAR OM EN MINDRE STÄLLNING FÖR ATT DRA ELEN I TAKET ELLER 

EN FASADSTÄLLNING FÖR ATT MÅLA OM PÅ TIONDE VÅNINGEN ÄR DET 

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL VAD SOM GÄLLER. FRÅN OCH MED 1 JULI GÄLLER 

EN NY FÖRESKRIFT FRÅN ARBETSMILJÖVERKET. 

TEXT  OCH  FOTO :  MIGUEL  GUERRERO

DAGS ATT 
VÄLJA 

STÄLLNING
”DEN 1 JULI 

BÖRJAR NYA 

FÖRFATTNINGEN 

ATT GÄLLA”

L
ika viktigt som borrskruvdragaren, 
avbitaren och tumstocken men 
kanske inte lika glamorös är ställ-
ningen. För en del handlar det om 
stora fasadställningar som täcker en 

hel byggnad medan andra mest jobbar med liten 
hantverkarställning på hjul som rullas runt inom-
hus. Oavsett vilket har ställningar en särställning 
bland verktygen och således också en helt egen 
föreskrift hos Arbetsmiljöverket. Den aktuella 
författningssamlingen heter 2013:4 Ställningar 
och börjar gälla från och med den 1 juli i år. Den 
har arbetats fram under nästan fyra år för att bli 
betydligt enklare och tydligare för tillverkare, 
ställningsbyggare och användare. Bland annat 
är den uppdelad i sektioner med produktkrav för 
tillverkare; planering, montering och demontering 
för byggare och en sektion för användning. 

SANKTIONSAVGIFT PÅ MELLAN 40 000 OCH 

400 000 KRONOR

– Den förra författningssamlingen skrevs 1991 
och har med tiden blivit lite av ett lapptäcke. Nu 
har vi försökt ta ett samlat grepp. Produktutveck-
lingen har kommit långt och det är nya förhållan-
den som gäller idag. Till exempel har vi skrivit om 
väderskydd som ofta är ett krav från beställaren 
idag och som ger en bättre miljö för hantverkarna 
och skyddar från fukt, säger Åke Norelius som  
varit projektledare i ställningsföreskriftsarbetet.   

En indirekt förändring som påverkar ställnings-
arbete utan att stå i de nya föreskrifterna är 
reglerna om sanktionsavgifter  som står att läsa 
i byggnadsföreskrifterna AFS 2014:26. Tidigare 
har brott mot bestämmelserna varit bötesbelagda 
vilket innebär att handlingen varit kriminaliserad. 
Det gjorde att bötesärenden skulle upp i domstol, 
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något som tog tid. Sanktionsavgifter beslutas  
direkt av arbetsmiljöverket. En ny sådan handlar om 
avsaknad av fallskydd som numera är belagd med 
sanktionsavgift.

– Sanktionsavgiften beror på storleken på före-
taget vilket gör att beloppet kan hamna mellan 
40 000 och 400 000 kronor. Det är viktigt att veta 
att all personal i företaget räknas in i styrkan, inte 
bara de som jobbar på bygget, säger Åke Norelius.

En annan nyhet är att nya utbildningsnivåer för 
den som sätter ihop, ändrar eller demonterar ställ-
ningar. Trots den uppsjö av olika benämningar 
på ställningar som tillverkare och återförsäljare 
använder finns det tre olika nivåer i författnings-
samlingen: hantverkarställning, rullställning och 
ställning. Hantverkarställning är en prefabrice-
rad ställning med eller utan hjul anpassad för ett 
arbetsplan på 1,25 till 2 meter och används fri-
stående. Rullställning är en fristående ställning 
på hjul med ett arbetsplan på 2 till 12 meter och 
en ställning är alla andra typer av ställningar 
som till exempel fasadställningar i olika former. 
Vilken utbildning som krävs beror på vilken 
ställning det gäller.

Den lägsta nivån kallas ”särskild informa-
tion om hantverkarställningar” och tar ett par 
timmar att genomföra. För den behöver man 
inte utbildningsbevis, men kan vara bra att ha 
i bagaget. Den näst lägsta - och nya - nivån, 
”särskild information om rullställningar”, 
behandlar rullställningar med ett arbetsplan 
om högst fem meter och tar ungefär en dag. 
De två mer avancerade kurserna är ”allmän 
utbildning om ställningar” som tar ungefär 
två dagar att genomföra och ger behörighet 
att jobba med ställningar där arbetspla-
net är högst nio meter upp, och ”särskild 
utbildning om ställningar” som är en åt-

”FALLSKYDD HAR 

BLIVIT ETT KRAV”

Åke Norelius, Arbetsmiljöverket.
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”DET FINNS  

FYRA NIVÅER AV  

UTBILDNINGAR”

tiotimmarskurs där man bland annat lär sig räkna på 
hållfasthet med egentyngd och tryck på marken. Dess-
utom finns två tilläggsutbildningar om väderskydd och 
om speciella ställningskonstruktioner. 

– Det är alltså inte personal som använder ställning-
arna som behöver gå kurserna utan de som bygger 
dem. Det här gäller även den som bygger ställning i en 
skola, på ett museum eller i ett lager. Många missar nog 
det och tror att det bara är just byggare som behöver 
utbildningen, säger Åke Norelius.

För de tre högre utbildningsnivåerna och tilläggskurser-
na ska arbetsgivaren kunna presentera utbildningsbevis.

– Ett av problemen har varit att det kan vara svårt att 
tolka utbildningsbevis. I Sverige jobbar många tjecker 
och slovaker som har en bra kunskap om att bygga ställ-
ningar, men utbildningarna handlar om svenska regler 
och det är ett krav att kunna dem, säger Åke Norelius.

SLARVA INTE MED FALLSKYDD

I Sverige har bestämmelserna gjort att antalet ställningsre-
laterade olyckor gått ner från över tusen per år på 1980-ta-
let till någonstans mellan 170 och 200, något Åke Norelius 
tror är ett resultat av bättre metoder och bättre utrustning. 
Antalet ställningsrelaterade dödsolyckor ligger på ungefär 
en om året.

– Även om det naturligtvis är tragiskt är antalet händelser 
så pass litet att det är svårt att dra någon slutsats om vad 
det beror på, säger Åke Norelius.

Hans bästa råd till en hantverkare som ska köpa en ställ-
ning är att välja en modell med stort användningsområde.

– Köp något som många olika kompetenser kan använda sig 
av så du kan maximera användningen. Kolla gärna att  
företaget du köper av verkar vara stabilt eftersom det är en 
långsiktig investering. Vad gäller själva modellen måste den ha 
skyddsräcken och slarva inte med fallskydd för det kan bli dyrt. 

Tänker du istället hyra en ställning är det viktigt att reda ut 
ansvarsfrågan.

– Om vi tittar på till exempel stora fasadställningar så är det 
vanligt att det är ett företag som sätter upp dem och sedan 
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upplåter ställningen till ett annat företag som använder den 
för sitt jobb. Om något händer måste man utreda vem som 
gjort vad. Då kan det vara bra att ha gjort en gemensam kon-
troll av alla parter innan ställningen avlämnas och se till att 
den dokumenteras, säger Åke Norelius.

På Wibe som tillverkar hantverkarställningar och rullställ-
ningar ser man positivt på den nya författningen.

– Arbetsmiljöverket har tidigare saknat påtryckningsmedel 
men i och med införandet av sanktionsavgifter har de fått 
ett verktyg. Man ska tänka på att det här är tvingande regler 
för arbetsgivaren att till exempel se till att arbetstagarna har 
lämplig utbildning. Kan man inte visa ett utbildningsbevis får 
man betala sanktionsavgift på mellan 5 000 och 20 000 kro-
nor per anställd utan bevis, säger Roger Agerskog på Wibe.

Även företaget Zarges, som producerar alla typer av ställ-
ningar, tycker att den nya föreskriften har sina fördelar.

– Det som är bra är att uppföljningen av kunskapskraven 
stärks med sanktioner. Sedan vet jag inte om det är dåligt, men 
en del av styrningen bort från rullställningar förstår jag inte, 
säger Patric Seger, VD på Zarges.

Som tillverkare av ställningar har Wibe och andra företag va-
rit med under processen att ta fram författningssamlingen och 
är nöjd med resultatet.

– Vi har varit med i dialogen med Arbetsmiljöverket och tyck-
er att det är bra att man nu till exempel inför lägre nivåer på ut-
bildning för enklare ställningar. Den förenklar mycket för små-
företagare som kanske bara jobbar med undertak. Vi kommer 
att tillhandahålla utbildning för de nivåer som krävs för våra 
produkter men vi ser det inte som ett nytt affärsområde utan 
mer som en service till våra kunder, säger Robert Agerskog. 

Trots att den nya författningen är förenklad finns det fortfa-
rande utrymme för diskussioner tror Robert Agerskog.

”UTAN FALLSKYDD 

KAN DET BLI 

RIKTIGT DYRT”

– I kraven för hantverkarställningar står att de normalt 
ska användas vid kortvariga förhållanden, men vad är det 
som är kortvarigt? Det ges visserligen vägledande exempel, 
men jag tror ändå att det kommer att bli diskussioner i bör-
jan om det här. Samma sak med rullställningar. De är inte 
lämpliga för omfattande fasadmålningar men om det gäller 
en enplansvilla? Den typen av diskussioner kommer nog att 
komma när de nya reglerna börja gälla i juli.

Att köpa en ställning kan bli dyrt beroende på modell. 
Därför väljer många att hyra från något av de uthyrnings-
företag som finns på marknaden. 

MER EFFEKTIV MED EGEN STÄLLNING

– Det kan vara bra att hyra till dess att du ser att behovet 
finns. Samtidigt blir du mer effektiv om du har din egen ställ-
ning eftersom du blir snabbare att sätta ihop den jämfört 
med att sätta ihop en hyrd ställning varje gång. Tid är pengar, 
säger Robert Agerskog på Wibe.
Det viktigaste när man köper en ställning är att den är typ-
kontrollerad. Det är ett krav för alla ställningar som säljs i 
Sverige och en garanti för att modellen är testad.

– Vi som tillverkare måste göra en årlig översyn, men för 
köparen handlar det om att undersöka den regelbundet. Det 
borde vara sunt förnuft också, att inspektera den ställning 
man ska jobba på flera meter upp i luften. Tyvärr händer det 
nog att man inte tänker på att resa ställningen också är en 
viktig uppgift och bara ser den uppgift som kommer sedan, 
säger Robert Agerskog.

Han tycker att potentiella kunder ska ta referenser innan 
de köper en ställning. 

Patric Seger, Zarges.
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– Be om att få provmontera den hos återför-
säljaren också. Då får du en bra uppfattning 
om kvaliteten och hur lättmonterad den är. 
En annan viktig punkt är att det finns reserv-
delar. Låsklor och andra delar kan kärva eller 
gå sönder. Då är det viktigt att snabbt kunna 
få tag på reservdelar och det kan bli svårt 
om det är en okänd tillverkare som gått i 
konkurs. 

Patric Seger tipsar om att välja en ställ-
ning som är anpassad för den nya författ-
ningen.

– Köp en ramställning där det är inbyggt 
i systemet att skyddsräcket monteras innan 
du kommer upp till nästa bomlag, det re-
kommenderas i nya föreskriften. Köp en 
lättbyggd i aluminium som helst är kom-
patibel med modulställningsdelar, då får 
du en snabb men flexibel lösning. Jag tror 
att det slarvas mycket med förankringen i 
väggen och att man monterar ställningen 
utan att skyddsräcken är på plats fastän 
fallskyddet saknas, det är därför vi re-

kommenderar att det säkerställs redan i byggmetodiken.
Viktor Engqvist är arbetsledande montör på Nybohov och 

har jobbat i flera år med att sätta upp byggnadsställningar, inte 
minst fasadställningar.

– I Sverige har vi ett bra regelsystem. Sedan är det olika 
hur väl de följs. Vissa företag kommer du inte in på utan full 
skyddsutrustning medan andra inte är lika noga. Vissa regler 
försvårar arbetet också. Ta till exempel skyddsselen. Att haka 
fast en skyddssele är väl säkert men om jag passerar olika 
sektioner med ett arbetsplan på 30 kilo och ska släppa det med 
ena handen för att lyfta runt säkringen känns det mer riskabelt 
än att inte ha sele om det är låg höjd. 

När man jobbar med fasadställningar är det mycket viktigt 
att säkringen mot fasaden sker på rätt sätt. Till skillnad från rull-
ställningar som inte får användas vid arbeten med horisontella 
krafter på grund av tipprisken är en fasadställning ofta det enda 
sättet att genomföra exempelvis bilning på högre höjd. 

– Det gäller att inte borra genom betongen utan hitta rätt 
ställe och sedan förankra den var fjärde meter. Det är sådana 
hänsynstaganden som man måste tänka på vid montering av 
fasadställningar, säger Viktor Engqvist.

För ett mindre företag rekommenderar Viktor Engqvist en 
bred rullställning till mindre inomhusjobb. För fasad är ram-

ställningen bäst och har du andra typer av jobb på till exempel 
villor eller andra större projekt, så är modulställningen bra. 

– Välj gärna en bred rullställning, minst 140 centimeter bred. 
Normalt brukar de vara 70 plus 30 centimeter men en bredare 
kan du jobba bekvämare på och lasta bättre eftersom du kan 
lägga ifrån dig grejer. En annan viktig detalj att tänka på är 
vikten, menar Viktor Enqvist. Kopior på originallösningar från 
stora ställnings-tillverkare kan väga betydligt mer. Dessutom 
skiljer det ofta små detaljer i till synes likadana lösningar vilket 
gör att segment av olika fabrikat inte kan sättas ihop.

– Aluminiumställningar är lättare och går snabbat att sätta 
ihop, men kostar dubbelt så mycket så det är nästan ingen som 
använder, säger Viktor Engqvist. 

Zarges, som bland annat har fasadställningar i sortimentet, 
förordar en ramställning för den som vill investera i en fasadställ-
ning.

– Ramställningen är lättare och snabbare att bygga än andra 
varianter. Det är svårare att göra fel. Sedan har ramställningen 
begränsningar när det gäller lastklasser och när behovet är 
komplext. Den används där det är rakt fram utan konstigheter. 
Modulställningsdelar kompletterar ramställningar när fasadens 
komplexitet kräver det. Vår Ramställningen är kompatibel med 
modulställningen, så en mix av bägge ger ett optimalt koncept.✖

Viktor Engqvist, Nybohov.


