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1. SYFTE 

Syftet med denna instruktion är att förtydliga och klargöra regler som gäller vid ställningsbygge hos 

Perstorp Oxo AB. Instruktionen fråntar inte ställningsbyggaren dennes ansvar för ställningens 
säkerhetsmässiga funktion. 

 

2. OMFATTNING 

Alla som bygger eller använder ställningar inom Perstorp Oxo, site Stenungsund, skall följa denna 

instruktion och gällande lagstiftning. 

Instruktionen omfattar ställningar enligt definitionen i AFS ,  vilket innebär en tillfällig arbetsplattform 
eller tillträdesled , där höjden från mark eller underliggande plan överstiger 1,25 m.   

 
3. UPPBYGGNAD 

Innan uppförande av en ställning påbörjas skall en riskanalys genomföras. Vid ombyggnad och 

ändringar skall en förnyad riskanalys göras. Riskanalyserna skall dokumenteras. 
 

Användning av fallskydd är obligatoriskt vid all ställningsbygge. Användaren skall vara utbildad i när och 

hur ett fallskydd används.  
 

Ställningar ska vara typgodkända. Typgodkännandet ska på begäran uppvisas för ställningsansvarige 
på Perstorp Oxo. Regler och begränsningar för ställningstypen (manual) ska redovisas. 

Ställningsentreprenören har ansvaret för utförandet enligt gällande föreskrifter och anvisningar.  

 
När ställningsbygget påbörjas förses ställningen med en röd skylt som anger att ställningen inte får 

beträdas.  
 

Ändplankor i ställningar ska alltid låsas i ytterändan för att förhindra att material ramlar ner. Plankorna 
ska vara besiktigade och godkända.  

 

Ändringar på befintliga ställningar får endast utföras av ställningsbyggare från det företag som byggt 
ställningen. 

 
Ställningsplank av trä skall vara färgmärkta med ny kulör för varje år, som tecken på att de har 

kontrollerats. ”Årets färg” ska meddelas Perstorp Oxo ställningsansvarige. Används ställningsplank av 

trä så skall detta vara godkänt av driften och finnas dokumenterat i riskanalysen, behörig driftingenjör 
skall signerar på JSA. Undantag är sparklister och ryggskydd i trä.  

 
Burtonställning med träplank ska undvikas i mesta möjliga mån. 

 
Överlappsplank ska vara najade, ej stripade. 

 

Stege skall finnas till ställningen om den är 1 meter hög eller mer.  
 

Stege till ställningslag ska ha ryggskydd då ställningslaget är 3 m över mark eller mer.  Om möjlighet 
finns skall trappa anordnas . Denna kan dock bytas ut mot stege om användningsfrekvensen är låg. 

Eventuell öppning mellan ställning och stege skall förses med räcke eller liknande.    

 
Fotlist ska monteras när ställningen är mer än 2 m räknat från underliggande plan. 

 
När ställningar byggs eller rivs ska nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att obehöriga befinner 

sig i riskområdet för nedfallande föremål. Området runt ställningen under uppförande eller rivning 

måste spärras av. Avspärrningen (ID 4897 ) skall tas bort så fort arbetet avbryts, detta gäller även 
raster.  
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4. ANSVAR 

 Verksamhetsansvarig för ställningsbyggnation på Perstorp Oxo är chef för svets. Vid projekt med egen 

projektorganisation övertar projektledaren detta ansvar. Vid ett projektarbete av mindre omfattning där 
en  montageledare är ansvarig för drivningen av projektet är denne också beställare och 

verksamhetsansvarig för ställningsbyggnationen.  

 
 I de fall ställningsbyggnation är en underentreprenad där huvudentreprenören och/eller dennes 

underentreprenör är användare av ställningen, delegeras detta ansvar enligt ovan till 
huvudentreprenören. 

 
 Den som använder ställningen ansvara för att ställningen används säkert. Fel på ställnigen rapporteras 

till Perstorp Oxo ställningsansvarig. 

 
5. KLAR FÖR ANVÄNDNING 

 
När ställningen är godkänd och besiktigad av behörig ställningsbyggare kompletteras skylten med en 

grön bricka, även försedd med nummer, där kontrolldatum och signatur är påförd. Ställningen är 

därmed klar för användning.  

Ställning får ej användas som förankring för lyftredskap. Undantag gäller om ställningsentreprenören 

godkänt ställningsmaterialet för lyft eller lyftanordning enligt definierad vikt.  Detta dokumenteras i 
ställningsbyggarens riskbedömning och märks på plats med gul skylt. 

Processutrustning (rör, kabelstegar, trappor, räcken, etc.) ska inte belastas av ställning. Om avsteg från 

denna regel måste göras skall tjänstgörande driftledare först konsulteras. Namn på samtliga som har 
deltagit i beslutet skall dokumenteras på ställningsbyggarens riskbedömning. 

Den som använder ställningen informerar ställningsansvarig om när ställningen kan rivas. 
 

6. MOBIL STÄLLNING 
 

När mobil ställning skall användas, svarar  ställningsbyggaren (ställningsbehörig) för att instruktion 

finns tillgänglig på platsen (hos ansvarig arbetsledare) för den som använder ställningen. Även denna 
ställning ska vara godkänd och försedd med grön bricka försedd med nummer, där kontrolldatum och 

signatur är påförd. 
 

Perstorp ska också förvissa sig om att de personer som reser ställningen är behöriga och kompetenta 

för denna uppgift. 
 

(Innan ställningen reses, kontrolleras att den tänkta platsen är för ställningen är säker och lämplig) 
 

  
7. KONTROLL- OCH ÖVERLÄMNINGSPROCEDUR 

 

Varningsskyltar och godkännandeskyltar skall synas tydligt vid alla tillträdespunkter. 

Godkännandeskylten ska vara utformad enligt av branschen framtagen standard. Godkännandeskylten 
ska gälla för max 2 månader. I samband med förfallodag eller efter större ändring förnyas och signeras 

den av ställningsentreprenörens ansvarige för aktuellt ställningsbygge. 
 

Den entreprenör som byggt ställningen skall regelbundet gå skyddsrond för att försäkra sig om att den 
endast används för avsett ändamål. Representant från Perstorp ges möjlighet att delta. Protokoll ska 

föras och arkiveras och datum registreras i ställningsloggen. Detta fråntar inte användaren ansvar för 

en korrekt användning av ställningen. 
 

Under större projekt meddelas ställningsbyggaren om ställningen skall besiktigas en (1) gång/varannan 
vecka. Godkännandeskylten signeras med datum av behörig ställningsbyggare. 
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Där ställning byggs över väg, skall ställningen förses med skylt och max höjd. 

Där ställning är lägre än <2,10 meter skall ställningen förses med varnings band eller liknande. 
 

Om ställning kläs in med duk eller nät ska materialet vara svårantändligt, det vill säga, ska ej brinna 

med öppen låga . Vid användning av duk eller nät ska ställning dimensioneras med avseende på de 
vindlaster som inklädning överför till ställning. Kläs hela ställningen in med duk  skall en JSA 

(riskbedömning) göras för att bedöma om ett inträdestillstånd krävs. 
 

Ställningsbyggaren ska förvissa sig om att ställnigen inte spärrar flyktvägar (lejdare eller dylikt), 

försvårar framkomlighet eller omöjliggör manövrering av ventiler m m. Passage under, genom eller 
bredvid ställningen skall kunna ske utan risk för skador. Om detta är omöjligt ska ställningsdetaljer 

markeras på lämpligt sätt och inklädas med mjukt material och varningsskyltar monteras.  
 

 

 
 


