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SKANSKAS OCH AHLSELLS projekt ”Bra 
arbetsmiljöval” innebär att enbart god-
kända bockar och stegar som uppfyller 
specifika krav får användas på Skanskas 
byggen. De nya reglerna började gälla 
den 1 februari 2011 och inkluderar alla 
som utför arbete på Skanskas arbetsplat-
ser. Förutom Skanskas egna anställda 
måste reglerna efterlevas av inhyrd per-
sonal, underentreprenörer, sidoentrepre-
nörer och andra samarbetspartners. 

I klartext betyder det att det inte 
räcker att vara polare med byggplats-
chefen för att slippa följa reglerna (Obs! 
DMH:s skojfriska inlägg). Ingen kom-
mer alltså längre undan med stegar 
eller bockar som inte bär märket ”Bra 
arbetsmiljöval”. 

fäster ordentligt är också ett problem 
som man nu hoppas få bukt med.

Nolltolerans mot fallolyckor
– Med detta som bakgrund ställer vi krav 
på att alla som uppehåller sig på våra 
arbetsplatser följer dessa regler. På så sätt 
skapar vi skadefria arbetsplatser i hela 
vår verksamhet, fortsätter Åsa Åkerblom.

Hon understryker samtidigt en gylle-
ne regel, vilken är att stegar och bockar 
endast ska användas när inga andra 
alternativ finns.

– Projektet har tagits emot på lite oli-
ka sätt. Många välkomnar de nya reg-
lerna medan andra tycker att ”de mest 
medför merkostnader och att de gamla 
produkterna minsann borde duga.” 

Inga amatörstegar
Det som Skanska hittills märkt är att 
hushållsstegarna har försvunnit från 
byggarbetsplatserna. Hennes känsla 
är att projektet nu är inne i en föränd-
ringsprocess och fokus ligger på att 
få byggare att förstå att detta är till för 
deras skull. Det har även startats en 
tvärgrupp med övriga riksbyggare för 
att ta fram gemensamma rutiner och 
krav. Så var beredd på att nya regler 
snart dyker upp på fler byggarbets-
platser än Skanskas. 

– Småföretagare borde vara mer 
rädda om sin personal än vad de är i 
dag. För vad händer om deras personal 
skadar sig, då har de färre personer att 
välja bland som drar in pengar. Därför 
borde de nya reglerna välkomnas av 
fler små företag i byggbranschen.  �

Nya regler väcker förhoppning om färre fall-

olyckor. Reglerna betyder att du inte längre 

kan släpa med dig vilken bock eller stege som 

helst till Skanskas byggarbetsplatser.

AV :  A N D E R S  M Y R D A L

NYA REGLER FÖR BOCKAR OCH STEGAR

HÖJDARE 
I SÄKERHETU

Du som på det ena eller det andra 
sättet jobbar åt Skanska och utför 
arbeten på hög höjd måste alltså ha 
koll på om den bock eller stege som 
du tar med dig till bygget uppfyller 
byggjättens krav. 

– De som inte följer reglerna ska inte 
släppas in på byggena, understryker 
Åsa Åkerblom på Skanska.

Utvalda produkter
Skanska Sverige har definierat ett an-
tal produkter som företaget anser vara 
bra arbetsmiljöval. Med anledning av 
detta förbjöd Skanska de produkter 
som inte uppfyller kriterierna den 1 
augusti 2011.

Bakgrunden till ”Bra arbetsmiljöval” 
är den alldeles för höga siffran gällande 

olycksstatistik där bockar och 
stegar är inblandade. Felak-
tig användning av stegar 

och bockar står för den 
enskilt största andelen av 
alla fallolyckor. Många 

olyckor sker vid fall 
från bockar med till 
exempel snedtramp 

och vrickningar 
som följd. Höga 
stegar som inte 
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BRA ARBETSMILJÖVAL …
…är produkter som lever upp till högt ställda 
krav enligt följande kravspecifikation som 
utarbetats av Skanska. 

GENERELLA KRAV
• Endast typgodkända produkter utrustade med 

halkskydd och/eller på annat sätt säkrade mot oav-

siktlig förflyttning

• Fristående produkter ska vara utrustade så de kan låsas i utfällt 

läge. Produkterna ska ha halksäkra steg. Maxvikt 15 kg om produk-

ten ska bäras, annars ska den kunna förflyttas på annat sätt

OBS! Produkter av aluminium/glasfiber är typgodkända för enk-

lare elarbete. Vid arbete med högspänning, till exempel i ställverk, 

krävs särskilda rutiner och annan utrustning

STEGAR, BOCKAR & PLATTFORMAR
NIVÅ 1 < 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten

• Maxhöjd två steg inklusive ståplan

• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 600x300 mm

• Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en 

bygel

• Höjd mellan steg max 30 cm

• Stegdjup minst 50 mm

NIVÅ 2 < 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/ arbetsplattform

• ”Stoppanvisning” på minst tre sidor t.ex. med bygel

• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 300x250 mm

• Höjd mellan steg max 30 cm

• Stegdjup minst 50 mm

NIVÅ 3 > 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform

• Räcke på minst tre sidor

• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 400x400 mm

• Höjd mellan steg max 30 cm

• Stegdjup minst 50 mm

NIVÅ 4  > 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform

• Skydd på fyra sidor

• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 400x400 mm 

• Höjd mellan steg max 30 cm. Stegdjup minst 50 mm

FÖRBJUDNA PRODUKTER
Följande produkttyper är förbjudna från och med 1 
aug 2011 
• Ur hem- och hushållssortimentet  

• Av trä eller med trästeg

• Som kan felanvändas. Exempelvis A-stege och kombinationsstege

• Med ståplan mindre än 300 X 250 mm 

• Utan bygel som bara har steg på ena sidan

Alla produkter som uppfyller kraven: http://np.netpublicator.com/

netpublication/n45377677

Du som besöker Nordbygg, kan känna och klämma på produkterna 

från Zarges (monter B10:51)och Wibe Ladders (Hultafors Group, 

monter B08:41), som klassas ”Bra arbetsmiljöval”.

”DE NYA REGLERNA 
BORDE VÄLKOMNAS 

AV FLER SMÅ  
FÖRETAG I  

BYGGBRANSCHEN” 

Bra arbets- 
miljöval
Vid användning nära  annan fallrisk krävs separat stegtillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab, JM)

Åsa Åkerblom, Skanska

http://np.netpublicator.com/netpublication/n45377677
http://np.netpublicator.com/netpublication/n45377677

