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SE ÖVERSIKT PÅ NÄSTA UPPSLAG

RÅGAN HAR STÖTTS och 
blöts. Vad är mest ekono-
miskt och vad går snab-
bast, hyra eller köpa en 

byggnadsställning kontra hyra en 
skylift. I slutändan är det ändå kun-

den som kommer att få stå för kalaset, 
men DMH har försökt att räkna på de 
olika alternativen. För att kunna ge 
ett trovärdigt svar på detta tog vi tag 
i några målare och lånade ett par sky-
lifts i samband med två ommålningar. 
Vårt första referensobjekt var tio meter 
brett och hade nio meter till nock med 
suterräng på ena sidan. Det andra ob-
jektet hade ungefär samma mått men 
utan suterräng. Med andra ord inte allt 
för enkla hus att måla om man inte har 
spindelmannens egenskaper när det 
gäller att bestiga fasader.  

Skylift
Det finns ett antal olika varianter av 
skylifts men vi valde att testa både 
en bilburen och en släpvagnsdriven 
skylift med 18 meters arm för att vara 
på den säkra sidan att komma åt och 
nå överallt. Det kan tyckas överdri-

vet, men skickar man ut korgen i ett 
vågrätt läge är räckvidden inte mer 
än cirka 12 meter. Den bilburna liften 
kostar runt 3000 per dag att hyra och 
den andra runt tusenlappen. Väljer du 
släpvagnsliften kan det vara på grän-
sen att du klarar dig med B-körkort för 
att få köra den (bil+släp max 3500 kg.)

Efter lite träning för att lära sig alla 
kommandon var det bara upp i korgen 
och sätta igång att tvätta fasaderna. 
Fördelen med liften är självklart att 
man kommer åt alla toppar och hörn 
utan att riskera ett niometersfall. 
Uppskattningsvis sparade vi närmare 
en halv dags arbete kontra att hoppa 
upp och ned på en byggnadsställning. 
Då räknar vi även in uppförandet av 
ställningen.

Dag två var det dags för målning. 
Två gubbar i korgen, och sedan var 
det bara att gasa. Fasaden betades av 
kvadratmeter för kvadratmeter och 
att det hade tagit minst 30% längre tid 
utan lift rådde det inga tveksamheter 
över. 

Med tvätt och två målningar på 
dessa två sidor tog det totalt tre dagar, 

och med andra ord en hyra på 3000 
respektive 9 000 kr. Är det ekonomiskt 
försvarbart eller inte? Det beror på. 
Skulle man hyra en ställning för att 
uppfylla våra behov skulle det kosta 
ca 500-700 kronor per dag. Till detta 
kommer uppsättningen av ställningen 
som i detta fall skulle kräva minst en 
rutinerad ställningsbyggare som skul-
le behöva vara på plats vid minimum 
två tillfällen. I runda slängar skulle 
man behöva ha ställningen i en vecka 
för att hinna ta sig an dessa case. Räk-
nar man in hyra, arbetskostnad och 
upp och nedmontering av ställning är 
släpvagnsliften helt klart mer ekono-
misk. Väljer man den bilburna varian-
ten går det ungefär jämt upp. Har du 
ett längre projekt där panel ska bytas 
och målas om, eller om 
du inte kan utnyttja 
liften maximalt under 
dessa tre dagar är det 
utan tvekan billigare 
att hyra en ställning 
då det finns en hel del 
fördelaktiga priser på 
långtidshyra.   �

MÅLA OM 
ETT HUS!

F

VAD ÄR MEST EKONOMISKT OCH VAD GÅR SNABBAST? 

DMH LÄT NÅGRA ERFARNA MÅLARARE ATT FÖRSÖKA 

JÄMFÖRA SKYLIFT MOT BYGGNADSSTÄLLNING 

VAD KRÄVS FÖR ATT  
FÅ BETRÄDA EN SKYLIFT

Arbetsmiljöverket, www.av.se AFS 2006:6 § 29,  

kräver att alla som använder mobila arbetsplattformar,  

skall från 1 juli 2007 inneha en dokumenterad liftutbildning 

som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.
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Billig att hyra, Flera personer 
kan arbeta samtidig

Kräver tid och kunskap att 
montera i vårt case 

Går snabbt att förflytta sig
Stabil

Dyr att hyra
Stor och kräver utrymme

SLÄPVAGNSLIFTEN KOSTAR RUNT tusen-
lappen per dag att hyra och för DMH:s 
referensobjekt hade det helt klart varit 
det smartaste alternativet. Men, den 
kräver närmare fem meters fri omkrets 
för att få plats när man fäller ut stöd-
benen, så det gäller att ha koll på om-
givningen innan man gasar hem den 
till kund. Eftersom liften har en egen 
motor kunde den efter bortkoppling 
från bilen enkelt köras omkring till 
rätt position runt huset. 

HAR DU TILLRÄCKLIGT med plats så att 
du kan köra fram bilen till husets två 
motsatta hörn samt har en kund där 
pengar inte ses som en trång sektor 
är billiften ett överlägset alternativ. 
Sätt dig i bilen och placera den där 
målning ska utföras, fäll ut stödbenen, 
sätt dig i korgen och beta av huset 
kvadratmeter för kvadratmeter. Det 
går smidigt och snabbt att förflytta sig 
samt att korgen inte känns lika vinglig 
som släpvagnsliften om man är två 
man i den samtidigt.  

VISST, DU KAN hyra en ställning med 
2 meters bredd och 8 meters höjd för 
inga pengar alls, men i vårt ena case 
var det suterräng med en höjdskillnad 
på cirka 2,5 meter på 10 meters bredd. 
Med andra ord, du flyttar inte runt 
den utan du bygger en ställning som 
täcker hela sidan. Monteringen kräver 
både tid och kunskap för att den som 
ska beträda skapelsen ska känna sig 
säker. Har du en kund som accepterar 
att du kommer när andan faller på el-

ler har ett projekt som tar mer än en 
vecka är byggnadsställningen ett helt 
klart billigare alternativ. Det kan till 
och med vara värt att investera i en 
egen byggnadsställning om du änvän-
der den vid ett flertal tillfällen per år. 
Köper du en ställning för vårt case kan 
kostnaden uppgå till närmare 100 000 
kronor. Men det kan vara försvarbart 
då du kan hyra ut den från 500 kr./ 
dag och uppåt till både yrkesfolk och 
konsument.  

SLÄPVAGNSLIFT

BILLIFT

BYGGNADSSTÄLLNING

Mobiliteten
Prisvärd att hyra 

Tar mycket plats med  
utfällda stödben SUMMA 

SUMMARUM:
Båda liftarna klarar ungefär 200 
kg vilket gör att man kan vara 
två personer i korgen samtidigt. 
Om uppgifterna från tillverkarna 
stämmer eller inte kan DMH 
inte avgöra men det kändes bra 
mycket säkrare och mindre sva-
jigt att åka upp till maxhöjd med 
billiften kontra släpvagnsliften. 
Liften är ett billigare alternativ 
om du planerat jobbet så att liften 
används maximalt under en kor-
tare period.  Vad är då smartast? 
Är du fullskiten med jobb och har 
en deadline hos en annan kund el-
ler sätter ett fast pris på hela ras-
ket rekommenderar vi att du hyr 
en skylift. Du kan riva av en hel 
del av jobbet på halva tiden men 
fortfarande ta fullt betalt för det, 
och sedan är det bara att skicka 
gubbarna vidare till nästa upp-
drag. Kör du på timme och har en 
kund som ser sin plånbok som sin 
borg som ska försvaras till sista 
blodsdroppe rekommenderar vi 
att låta kunden stå för ställnings-
hyran samt dit och bortforsling av 
denna. Då elimineras eftersnacket 
om kostnaden. Däremot kan du 
ta på dig att uppföra ställningen 
så att du med gott samvete vågar 
svinga dig upp och ned utan att 
vara rädd för att den ska falla ihop 
som ett korthus.


