Ställningar och väderskydd
Arbetsmiljökrav leverantörer

Att ställningar och väderskydd uppförs och används på rätt sätt är avgörande för att ställningen
inte ska bli en risk. När du utför arbete på Skanskas arbetsplatser behöver du känna till och följa
nedanstående rutiner. Detta gäller dig som beställer och använder ställning (se första sidan), samt
dig som monterar, ändrar eller demonterar ställningar och väderskydd (se andra sidan).

För dig som beställer och använder ställningar och väderskydd
Vid beställning
Inköp av ställningar och väderskydd ska alltid göras enligt Skanskas rutiner. Ta kontakt med Skanskas
produktionsledning för att få information och tillgång till Skanskas checklista Inköp ställning. Denna hjälper dig att
beskriva behoven inför beställning.
Väderskydd som monteras på ställning ska vara uppförda av samma montör som monterar ställningen.
Om du i din entreprenad köper in ställningar ansvarar du också för att kontroll och övertagande görs. Du ska
genomföra kontroll/övertagande med ställningsentreprenör och Skanska.
När du anlitar ställningsentreprenör ska du i första hand anlita entreprenör som är auktoriserad av
ställningsföretagens branschorganisation (STIB) och i andra hand entreprenörer som är medlemmar i STIB.
Du behöver säkerställa att den ställningsentreprenör du anlitar följer Skanskas arbetsmiljökrav för leverantörer.
Kontroll och övertagande av ställning/väderskydd

Säker användning av ställning:

Du som beställt ställningen ska tillsammans med ledande
montör och Skanska genomföra gemensam kontroll när
ställningsentreprenören gjort sin egenkontroll/besiktning.

Använd bara ställningar som är märkta med
godkännandeskylt. Ställningar får bara användas till
det de är avsedda för.

När ställningen/väderskyddet är godkänd för användning,
fylls checklista kontroll/övertagande i och signeras.

Kontrollera ställningens tillåtna lastklass och antalet
bomlag som får belastas samtidigt (anges på skylten).
Överbelastning är strängt förbjudet!

Löpande kontroll
Den som utses att genomföra kontroll/övertagande ska ha
erfarenhet och kompetens om regler och Skanskas
arbetssätt.
Dokumenterade kontroller av ställningar/väderskydd ska
framgå i arbetsplatsens kontrollplan och säkerställa att:
• inga ändring gjorts.

Förändringar i ställningen ska göras av behörig
personal. Du får inte ändra något själv.
Ställningen skall alltid hållas städad. Det är inte tillåtet
att lagra utrustning eller material på ställningen. Bara
material till pågående arbete får finnas på ställningen.
Det är absolut förbjudet att:
• klättra över räcket eller på utsidan av ställningen.

• inte några skador uppstått eller att delar oavsiktligt
kommit ur läge.

• hoppa på ställningens golv/ ställningens delar

• förändring i förutsättningarna identifieras, tex
förändrade markförhållanden.

På ställning med invändig stege skall luckan alltid
stängas efter passage.

Speciallösningar såsom skarvar, anslutningspunkter mellan
olika ställningstyper och delar av ställningar/ väderskydd
som påverkas mer av väder kan behöva ytterligare kontroll.

Ställningar som inte är i gott skick ska inte användas.
Om fel upptäcks eller detaljer saknas ska användaren
stänga av ställningen omedelbart, godkännandeskylten tas bort och Skanskas produktionsledning
meddelas.

Vid löpande kontroll kompletteras den redan ifyllda
checklistan för kontroll/övertagande av ställning för den
aktuella ställningen.
Särskild kontroll
Särskild kontroll ska genomföras då ställningar/väderskydd
påverkats av externa faktorer exempelvis extrema
väderförhållanden och brand. Detsamma gäller då
ställningen stått
oanvänd en längre
tid.
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Om ställningen inte
uppfyller kraven på
utförande eller
användning ska den
stängas för
användning och
godkännandeskylten
tas ur hållaren.

Kompletterande regler vid användning av
rullställning:
Rullställningar ska endast användas på fast, jämn och
horisontell yta.
Hjulen skall vara låsta när arbete utförs från
ställningen, oavsett höjd på bomlaget.
Vid förflyttning är det inte tillåtet att vistas på
ställningen. Löst material tas bort eller säkras från att
falla ner.
Rullställningar får endast flyttas med handkraft.

Ställningar och väderskydd
Arbetsmiljökrav leverantörer

För dig som monterar, ändrar eller demonterar ställningar
och väderskydd
Planering

Kontroll/övertagande

Ta del av förutsättningar för arbetet i checklista Inköp
ställning som du får av beställaren.

Ledande montör genomför egenkontroll/besiktning av
att ställningen/väderskyddet byggts enligt gällande
krav, fyller användarens behov och är avstädad efter
byggnation.

Upprätta plan för uppförande, användning och
nedmontering av ställning.
Gör riskbedömning samt en arbetsberedning som ska
delges Skanskas produktionsledning innan arbetet får
påbörjas.

Ledande montör och Skanska genomför gemensam
kontroll tillsammans med användare av ställningen/
väderskyddet.

Vid behov ska du som leverantör ta fram
konstruktionsberäkning.

När ställningen/väderskyddet är godkänd för
användning, fylls checklista kontroll/övertagande i och
signeras.

Före arbetet påbörjas

Ledande montör säkerställer att godkännandeskylt
sätts i de hållare som är monterade.

• Ledande montör går igenom arbetsberedningen med
arbetslaget. Var uppmärksam på eventuella
förändringar.
• Ledande montör ska alltid finnas på plats vid montage
och demontage.
• Monteringsinstruktioner samt eventuella
konstruktionsberäkningar ska finnas på arbetsplatsen.
• Arbetsområdet runt ställningen/ väderskyddet är ett
högriskområde och den som monterar och demonterar
ska spärra av det för obehöriga.

Först när ställning/väderskydd är godkänd för
användning tas avspärrningarna bort.
Genomför löpande kontroll. Använd och komplettera
redan ifylld checklista ”Kontroll/övertagande av
ställning” för den aktuella ställningen.
Viktigt att kontrollera:
• Att inga ändring gjorts.
• Att inga skador uppstått eller att delar oavsiktligt
kommit ur läge.
• förändring i förutsättningarna, tex
markförhållanden.

Vid montage

• Påkörningsskydd och reflexer/belysning

Förebygg fallrisker vid montage genom att i möjligaste
mån se till att skyddsräcke redan finns på plats då man
kommer upp på en högre nivå. I sista hand används
personlig fallskyddsutrustning.

Särskild kontroll ska genomföras efter extrema väderförhållanden eller om ställningen stått oanvänd en
längre tid.

Skanskas specifika krav på ställningar
• Skyddsräcken på fyra sidor och fotlist
• Invändiga stegtrappor får endast finnas med Skanskas
skriftliga godkännande. Luckorna ska i detta fall vara
utrustade med funktion för automatisk stängning.
• Dragprov av infästningar i erforderlig omfattning vid
infästning i fasad, dock alltid minst 20% av totala
antalet infästningar. Om infästning sker i olika
konstruktioner gäller detta för varje konstruktion.
Resultatet redovisas i dokumentet Kontroll/
Övertagande av ställning.
• Hållare för ställningens godkännadeskylt ska finnas vid
samtliga tillträdesleder och det ska tydligt framgå om
ställningen får beträdas eller ej.
version 2021-07-01

• Förbud mot HAKI-trätrall.

Vid demontage
Gör ny arbetsberedning för arbetet tillsammans med
de som ska utföra demontaget.
Vid demonteringen ska materialet hanteras försiktigt,
det får aldrig kastas ner.

Kompetenskrav
Alla som arbetar med ställning ska ha avsedd
kompetens, lägst ”Allmän utbildning om ställning”.
För rull- och hantverkarställning gäller ”Särskild
information”.
Ledande montör ska ha minst STIBs ställningsbyggarkurs steg 1 eller motsvarande i samband med
ställningsbygge som kräver Särskild utbildning.
Kompetensbevis ska kunna uppvisas för Skanska.

