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2EMERGENCY CALL 112

VID OLYCKA/BRAND

1. RÄDDA
Se till att den skadade får första hjälpen.  
Livräddande första hjälp består bl.a. av: 

•	 Leta efter tecken på liv
•	 Normal andning
•	 Rörelser och t.ex. hosta 

Lägg personen i stabilt sidoläge som ger  
fri luftväg och förhindrar kvävning.  

•	 Hjärt- och lungräddning
•	 Stoppa blödningar
•	 Hjärtstartare (finns i Vakten & Gula P) 

2. LARMA 
•	 Ring 112 
•	 Ring Vakten 046-32 56 48
•	 Adress:  

Örtofta Kraftvärmeverk 
Örtofta 2115

 

3. SÄKRA AVSPÄRRNING
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Välkommen till 
Örtoftaverket
 
Byggnationen av Örtoftaverket innefattar en 
samförbränningspanna och en större turbin 
som beräknas stå klar i mars 2014. Byggherre 
är Kraftringen Produktion AB (KPAB).
 
Varje dag under byggtiden kommer ungefär 
200-500 personer befinna sig på arbetsplatsen. 
Största byggnaden inhyser samförbrännings-
pannan och blir 50 meter hög. Till det kommer 
en skorsten på 80 meter.
 
Örtoftaverket kommer att eldas med förnybara 
bränslen, skogsflis, torv och returträ. Det inne-
bär att de globala koldioxidutsläppen minskar 
med 205 000 ton per år. Verket kommer att 
förse totalt 50 000 hushåll i Lomma, Lund och 
Eslöv med fjärrvärme.  

I projektet finns tydliga mål för både miljö och 
arbetsmiljö: 

•	 Nollvision för olycksfall
•	 Ordning och reda på arbetsplatsen
•	 Rätt avfallshantering 

 
Läs mer om Örtoftaverket: 

www.lundsenergikoncernen.se



5

Allmän information  
Arbetstider
Normal arbetstid på Örtoftaverket är 07.00-
18.00. Behöver arbete utföras på annan 
tidpunkt ska detta godkännas av BAS-U.  

Samordningsmöten
Korta samordningsmöten kommer att hållas 
dagligen, då BAS-U och representanter från 
leverantörer och entreprenörer stämmer av 
fortlöpande arbete. 

Mer omfattande möten är planerade till var 
14:e dag då BAS-U kallar arbetsledare/plats-
chefer och andra med samordningsansvar.  

Skyddsronder
BAS-U kommer med jämna intervaller att 
kalla till skyddsronder med representant från 
respektive entreprenör.  

Trafik
Högsta tillåtna hastighet på arbetsområdet är 
15 km/h. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att 
använda mobiltelefon samtidigt som man kör.



6

Telefonnummer

Örtoftaverket/Lunds Energi:

 
Platschef/BAS-U: 
Arne Parnheden.................046-35 60 02 
Mobil BAS-U.......................0761-96 39 97 
E-post: arne.parnheden@lundsenergi.se 

Vakten................................046-32 56 48
Jourtelefon.........................0761-96 39 97

 
Heab Byggställningar AB:
 
 
Projektansvarig:  
Andreas Schylander...........  
Platschef: 
Rikard Larsson.................... 
E-post: ortofta@heab.se
Jourtelefon......................... 
Heab Skåne, växel..............  

0730-80 72 39

046-271 51 50

0200-22 08 00
040-59 21 30
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Kläder & utrustning  
Din personliga skyddsutrustning är mycket 
viktig för att skydda dig från hälso- och  
säkerhetsrisker på arbetsplatsen.  
 
På arbetsområdet ska ALLA bära: 

•	 Skyddshjälm
•	 Skyddsskor med spiktrampskydd 

och skyddshätta 
•	 Varselkläder 

Observera att det även gäller besökare, som 
dessutom ska ledsagas av person med  
erforderlig utbildning.

 
 

Samordningsansvar arbetsmiljö
 
Arne Parnheden är BAS-U på Örtoftaverket 
och har samordningsansvar för arbetsmiljön 
inom projektet.  
 
Arne Parnheden 
Telefon: 046-35 60 02 
E-post: arne.parnheden@lundsenergi.se
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“Med så många olika  
entreprenörer på en och 

samma plats blir det extra 
viktigt att var och en följer 

ordningsreglerna och tar sitt  
ansvar för arbetsmiljön.”

Arne Parnheden, BAS-U
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Arbetsmiljö & säkerhet 
Rutiner och föreskrifter är till för att minimera 
risker och skapa en trygg och säker arbetsmiljö 
för samtliga som arbetar med uppförandet av 
Örtoftaverket. 

För personal som arbetar inom arbetsområdet 
krävs SSG-utbildning och ID 06. Chaufförer som 
enbart lastar och lossar gods samt besökare i  
ledsagares sällskap behöver ej SSG-utbildning.  

Enligt arbetsmiljölagen ska alla på arbetsplatsen:
•	 Medverka i arbetsmiljöarbetet och  

rapportera riskobservationer
•	 Följa ordningsregler och rutiner
•	 Delta i genomförandet av åtgärder
•	 Använda skyddsanordningar och  

personlig skyddsutrustning

Droger och alkohol utgör både direkt och indirekt 
risk för arbetsmiljön. Örtoftaverket har noll-
tolerans mot droger.  
 
Alkohol eller droger får inte förtäras eller 
förvaras på arbetsplatsen. Förbudet gäller även 
i parkerad bil inom arbetsområdet. Kraftringen 
Produktion AB kommer i egenskap av byggherre 
att utföra slumpvisa drogtester.
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Arbetsmiljömål
En nollvision gäller för olycksfall som kan ge  
upphov till kroppsskada. Alla riskobservationer, 
tillbud och olyckor ska rapporteras utan  
onödigt dröjsmål, så att liknande händelser 
kan förebyggas i framtiden.  
 
Var och en inom arbetsstället har ansvar att 
medverka till att skapa en god och säker arbets-
miljö genom att följa de regler och rutiner som 
föreskrivs.

Rökning inom området 
är endast tillåtet 
på anvisad plats.
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Arbetsmiljöregler 
Kraftringen Produktion AB har tagit fram 
gemensamma arbetsmiljöregler för arbets-
platsen. Reglerna gäller för alla på arbets-
området.

Ordning och reda på arbetsplatsen
God ordning ska gälla på arbetsplatsen för 
att förhindra olyckor och skapa trivsel och 
framkomlighet. Vid arbetsdagens slut ska 
respektive arbetstagare städa sitt arbetsområde. 
Respektive arbetsledare ansvarar för att den 
dagliga städningen är utförd. I personalutrymmen 
ska ordnings- och skötselföreskrifter noga följas.

Legitimation/passerkort
Alla som vistas på arbetsplatsen ska bära 
legitimation (ID-06) och passerkort. All 
inpassering/utpassering ska registreras i Vakten.

Arbetstider
Arbetet kan bedrivas mellan 07:00-22:00. För 
arbete efter klockan 18:00  ska BAS-U informeras 
och ge godkännande.  
På Örtoftaverket gäller svensk arbetstidslag.

Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm, skyddsskor med spiktrampskydd 
och skyddshätta samt varselväst ska alltid bäras. 
Övrig anbefalld skyddsutrustning ska bäras. 
Personal som inte följer dessa regler kan avvisas 
från arbetsplatsen.
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Alkohol och droger
Det får inte förekomma alkohol eller droger på 
eller i anslutning till arbetsplatsen. Personer som 
är alkohol- eller drogpåverkade får inte vistas på 
arbetsplatsen. Slumpvisa drogtester kommer att 
utföras kontinuerligt.

Olycksfall och akut sjukdom
Förstahjälpen-material ska finnas i leverantörens 
arbetsbod och i närhet till arbetsplatsen. Vid 
olycksfall larma Räddningstjänst via 112 och 
vakten.

Brandfara och brandredskap
Ansvarig för samordning av brandskydd ska 
alltid meddelas då brandfarlig vara ska införas. 
Utrymningsvägar får aldrig blockeras. Det ska 
finnas brandsläckare i alla arbetsfordon. Efter 
varje arbetsdags slut ska gasflaskor förvaras på 
särskilt anvisad och uppmärkt uppställningsplats.
Rökförbud gäller hela arbetsplatsen förutom på 
anvisad plats.

Heta arbeten
Heta arbeten är arbeten som ger upphov till 
öppen låga, het yta eller gnistor som kan orsaka 
brand. Heta arbeten får inte utföras utan skriftlig 
tillstånd. Tillstånd begärs via tillståndsansvarig för 
platsen och undertecknas av tillståndsansvarig 
och den som utför arbetet. Den som utför heta 
arbeten och den som är brandvakt ska kunna 
uppvisa giltigt certifikat. Brandvakt ska finnas 
på arbetsplatsen under tiden arbetet pågår och 
minst en timme efter att arbetet avslutats. 
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Skyddsanordningar 
Innan ett arbete påbörjas ska alltid skydds-
anordningar kontrolleras, för att säkerställa 
att de är korrekta och säkert utförda. Tillfälliga 
avspärrningar ska utföras och förankras på ett 
säkert sätt och skyltas. En skyddsanordning 
får aldrig ändras eller tas bort, utan att det är 
godkänt av den som är ansvarig. 
(Underlåtenhet eller slarv kan medföra 
straffpåföljd enligt AML 8 § 2 )

Fasta och mobila ställningar 
Ställningar får bara uppföras, ändras eller
demonteras av auktoriserad ställnings-
entreprenör. Ställningar ska vara godkända innan 
ställningen får användas.

Besiktningstvång för maskiner och 
lyftanordningar 
Maskiner, truckar, lyftredskap, hissar och liknande 
utrustningar måste besiktigas med gällande tids-
intervall. Utrustning som saknar aktuell uppgift 
om godkänd besiktning får ej användas på 
arbetsplatsen. Förare/operatör ska kunna visa 
giltig dokumenterad utbildning för respektive 
redskap. Besiktningsintyg ska kunna uppvisas 
för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där 
förarbevis krävs ska även detta uppvisas.  
Träpallar får inte lyftas med med lyftstropp, dessa 
ska lyftas med gaffellyft. 
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Materialupplag
Material ska läggas på anvisade platser. 
Kontrollera att transportvägarna ej blir 
blockerade. Ta hand om allt spillmaterial 
fortlöpande.

Bullrande verksamhet 
Åtgärder för att minska buller ska vidtas av alla 
verksamma på arbetsplatsen. Dels genom att 
använda maskiner och utrustningar som ger så 
lite buller som möjligt, och att avskärma speciellt 
bullrande arbeten. Radioapparater eller liknande, 
får inte användas på arbetsplatsen på ett sätt så 
att de stör omgivningen.

Risköversikt
Arbetstagaren ska alltid ha tillgång till skriftlig 
riskbedömning för allt arbete där denne 
medverkar.

Radiografering
Radiografering bör ske på tider som ligger utanför 
ordinarie arbetstid. Då detta inte är möjligt, ska 
platsen spärras av på ett säkert sätt och BAS-U 
ska lämna godkännande innan radiografering får 
påbörjas.

Teknisk utrustning
Varje entreprenör svarar för besiktning, 
fortlöpande tillsyn och underhåll av mekanisk och 
elektrisk utrustning, samt i förekommande fall av 
brandredskap.
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Elsäkerhet
Vid fråga om arbete på eller i närhet av 
elanläggning i drift ska alltid skriftlig information 
göras till BAS-U. Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
(ESA) ska följas.

Fordon och trafik
Fordon får inte framföras samtidigt som 
mobiltelefon används. Parkering på arbets-
området är förbjuden. För trafik inom arbets-
området gäller vägtrafikförordningens bestämm-
elser i tillämpliga delar. Högsta tillåtna hastighet 
på arbetsområdet är 15 km/h.  
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda 
mobiltelefon samtidigt som man kör.

Introduktion/utbildning
Alla som utför arbete på denna arbetsplats, ska 
ha tagit del av dessa arbetsmiljöregler, förstått 
innehållet och vara inställda på att följa dem. 

Överträdelse mot arbetsmiljöreglerna
Allvarliga överträdelser kan medföra direkt 
avstängning.

1. Varning
2. Anmärkning
3. Avstängning

Information om att arbetsmiljöreglerna har 
överträtts ska göras skriftligt och motiveras.
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Riskkort
I enlighet med projektets arbetsmiljömål om 
nollvision för olycksfall, tillämpas ett system 
med Riskkort. Riskkortet är ett verktyg för att 
förebygga och förhindra olyckor och tillbud.  
 
Om du upptäcker något som utgör en risk 
för arbetsmiljön ska du fylla i ett riskkort och 
lämna det till Vakten. Riskkort finns i den 
tryckta handboken och kan hämtas i Vakten 
eller byggkontoren. 

Ett riskkort ska fyllas i:
•	 När en observation av något som kan 

leda till olycka/tillbud har gjorts
•	 När ett tillbud som kan leda till olycka 

har inträffat
•	 Om en olycka har inträffat

Hur gör jag?
Fyll i ett av riskkorten som du hittar i pärmen 
av den tryckta handboken, använd baksidan 
för att göra anteckningar. Riv av kortet och 
lämna det i Vakten.  
 

Vid olycksfall 
Vid olycksfall ska respektive arbetsledare/plats-
chef samt BAS-U alltid meddelas. Riskkort fylls i 
och lämnas i Vakten. Varje arbetsgivare ansvarar 
för sina interna avvikelserapporter. BAS-U  
ansvarar för projektets avvikelserapportering.
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Ställnings- 
handbok
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Information ställningar 
En stor del av alla tillbud och olyckor som sker 
i byggbranschen inträffar på/från byggställ-
ningar. Heab vill bidra till en bättre och tryggare 
arbetsmiljö för Sveriges byggfolk genom att: 

•	 Leverera säkra ställningar
•	 Utbilda/fortbilda montörer
•	 Utbilda beställare
•	 Kvalitetskontrollera oss själva
•	 Sprida kunskap om risker 

På Örtoftaverket kommer BAS-U att initiera 
regelbundna säkerhetskontroller av ställ- 
ningar. Kontrollerna utförs av Heab för att se 
om ställningen fortfarande är godkänd och att 
den används för avsett ändamål.  
 
Arbete från ställning är alltid förknippat med 
risker. Därför är det viktigt att läsa riskbedöm-
ningen för varje specifik ställning.  
 
Skylten Fakta om ställningen sitter vid varje 
tillträdesled på ställningar som är godkända 
att använda. På den finns riskbedömning, last-
klass, beställare och ställningens ändamål. Läs 
mer om lastklasser och belastningsberäkning 
under kapitlet Belastning & förankring sid 22. 
 
I den här boken finns information som ska 
underlätta hanteringen av ställningar under 
uppförandet av Örtoftaverket, och bidra till 
en tryggare och säkrare arbetsmiljö.  
 
                     www.heab.se
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Skyddsutrustning
Heabs ställningsmontörer ska ha följande
utrustning som tillhandahålls av 
arbetsgivaren:

•	 Skyddshjälm
•	 Skyddsskor med spiktrampskydd  

och skyddshätta 
•	 Varselkläder lägst klass 2
•	 Fallskyddssele
•	 Skyddsglasögon

 
Ställningsmontör ska koppla fast sig när  
skyddsräcke saknas, när det finns behov av 
det och möjlighet till det. 
 
 
 
 

Bidra till en säkrare arbetsmiljö!  
Använd skyddsutrustning  

Var uppmärksam  
Visa hänsyn
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Beställa ställning 
 
Vem kan beställa? 
För att beställa byggnation, rivning, ändring 
eller övertagande av ställning på Örtoftaverket 
krävs Heab Byggställningars utbildning för 
beställare. Utbildningen, som är c:a två timmar, 
omfattar även ansvarsfrågor och riskbedömning 
och hålls allteftersom nya entreprenörer 
anländer. Kontakta Heabs platschef för att 
anmäla dig till utbildningen. 
 

Hur beställer jag? 
Alla beställningar görs på Heabs beställnings-
portal på internet.  
Logga in på www.heab.se, välj inloggning. 
Entreprenörer som behöver beställarbehörighet 
får inloggningsuppgifter vid utbildningstillfället. 
Du kan beställa byggnation/rivning vid samma 
tillfälle. När beställningen är gjord får du en 
orderbekräftelse och Heabs arbetsledning 
kontaktar dig.  

Vad ska jag uppge i beställningen?
•	 ställningens ändamål
•	 arbetsområde
•	 tidpunkt för användning
•	 speciella omständigheter 

När behöver jag beställa?
Räkna med 1-2 arbetsdagar från beställning 
tills arbetet med ställningen kan påbörjas. 
(Med reservation för undantag) 
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Ansvar för ställning
Beställaransvar 
Behörig beställare ska tillsammans med 
ansvarig från Heab besiktiga ställningen på 
plats. Godkänns ställningen undertecknar 
beställaren dokumentet Fakta om ställningen, 
som sätts upp på ställningen. Ansvaret för 
ställningen övergår därmed till entreprenören 
som beställt ställningen.  

Övertagande av ställning
En beställare kan ta över en ställning som en 
annan entreprenör nyttjat. Ny riskbedömning 
och besiktning på plats måste utföras av Heab 
och övertagande beställare. Det formella 
ansvaret för ställningen övergår därefter på 
den övertagande beställaren.  
 

Vid rivning
När en beställning om rivning har gjorts och 
skylten Fakta om ställningen har avlägsnats 
av Heab övergår ansvaret för ställningen 
på Heab Byggställningar. Heab sörjer för 
att ställningen stängs av tills rivningen 
färdigställts.  

 Daglig översyn 
Alla som använder ställningen har ansvar 
att löpande kontrollera ställningen och 
rapportera eventuella brister till beställaren.
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Arbetsgivaransvar 
Varje enskild arbetsgivare har ansvar för sina 
anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska 
upplysa om vilka risker arbetet innebär och 
hur man ska hantera och eliminera dessa 
risker. Varje entreprenör som använder 
ställningen ansvarar för att den egna 
personalen utför en riskbedömning av arbetet 
från ställningen inför arbetets början. Riskerna 
vid arbete från ställning kan ändras fort med 
skiftande väderförhållanden eller annan yttre 
påverkan.

Arbetstagarens ansvar
Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljö-
arbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö. Givna föreskrifter ska följas, 
skyddsanordningar ska användas och andra 
åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa 
och olycksfall ska vidtas.  
 
Om arbetstagaren finner att arbetet 
kan innebära omedelbar och allvarlig 
fara för liv eller hälsa, ska arbetsgivare 
eller skyddsombud snarast underrättas.
Arbetstagaren ska vid dessa fall fylla i ett 
Riskkort och lämna i Vakten. 
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Användning av ställning
 
När får ställningen tas i bruk? 
Ställningen får endast användas när den är 
besiktigad på plats och godkänd av beställaren. 
Överlämnandet av ställningen bekräftas genom 
att beställaren undertecknar dokumentet Fakta 
om ställningen.  

 
Fakta om ställningen - vad är det? 
På skylten Fakta om ställningen står angivet vad 
ställningen är avsedd för, riskbedömning, lastklass 
och vem som är beställare. En ställning får aldrig 
överbelastas eller användas till annat än vad 
den är avsedd för. Skylten ska sitta vid samtliga 
tillträdesleder. En ställning som saknar skylten 
Fakta om ställningen får ej beträdas av andra än 
Heabs personal.  
 
 
Har du upptäckt fel på ställningen? 
Kontakta snarast Heabs arbetsledning om fel eller 
brister upptäcks. Heab kommer ut och åtgärdar 
felet fortast möjligt. Heab kontaktar alltid 
beställare när fel är åtgärdat och ställningen kan 
tas i bruk igen. Vid allvarliga fel eller brister - se 
till att ingen går upp på ställningen innan Heab 
kommit ut på plats och kan stänga av den. 
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Vi är färdiga med ställningen 
Ansvarig med beställarbehörighet loggar in på 
Heabs beställningsportal och beställer rivning av 
aktuell ställning. (kan även göras samtidigt som 
beställning av byggnation.)  
 
 
Vi behöver ändra på ställningen 
Kontakta Heabs platschef för ändringar/flytt av 
ställning. Endast Heabs personal får ändra på 
ställningen.  
 

Vem kan stänga en ställning? 
Enbart Heabs arbetsledning och BAS-U har 
befogenhet att stänga av en ställning. Övriga 
ska kontakta Heab Byggställningar om de 
anser att en ställning bör stängas av.    
 

Vad ingår i daglig översyn av ställning? 
Alla som använder ställningen ska dagligen 
kontrollera förutsättningarna för det egna 
arbetet. I det ingår att se över förankringar och 
bottning, och om komponenter i ställningen 
avlägsnats.
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STÄLLNINGEN ÄR
STÄNGD

Tillträde förbjudet
för obehöriga

THE SCAFFOLDING IS CLOSED

No access for unauthorized

Gå aldrig upp på  
en stängd ställning!
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Riskbedömning för arbete 
från ställning
Vem utför riskbedömningen?
Heabs arbetsledning utför tillsammans med
beställaren en riskbedömning för varje specifik 
ställning. Detta sker i samband med över-
lämnandet av ställningen. Riskbedömningen 
anges på skylten Fakta om ställningen.  

När ska riskbedömning utföras?
•	 Vid överlämnande av ställning
•	 I samband med omfattande ändringar
•	 Vid ändrat användningsområde
•	 Vid övertagande från annan beställare 

Arbetstagare som arbetar från ställning ska 
kontinuerligt göra egna riskbedömningar för 
sitt eget arbete. Arbete från ställning kräver 
stor uppmärksamhet och högt riskmedvetande. 
 
Vad kan leda till att ställningen måste 
stängas av?
Felaktigt användande, ställningskomponent 
som avlägsnats, brister i konstruktionen, yttre 
påverkan från omgivning, gasmoln, värme, 
arbete ovanför ställningen etc.
 

Observera att ställningen enbart  
får ändras eller byggas om av  

Heabs personal. 
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Exempel på risker och  
förebyggande åtgärder 
 
1. Fall till lägre nivå
Om fallhöjden är över 2 m eller om särskild risk 
finns ska ställningen ha skyddsräcke. En sådan 
risk kan t.ex. vara uppstickande och oskyddade 
armeringsjärn. Arbete från ställning kräver  
ständig uppmärksamhet.  
 

2. Fallande föremål
Använd alltid hjälm. Vid risk för nedfallande 
föremål ska ställningen ha skyddstak. Vistas
aldrig under en ställning som är under 
uppförande. Varna dina medarbetare om du 
tappar något.  
 

3. Hängande last
Vistas aldrig under hängande last, håll säkert 
avstånd till lasten och ha god uppsikt. Endast 
den som är utbildad inom säkra lyft får lasta 
och stroppa material.
 
 

4. Halka på blöta och frostiga ytor
Ställningars trall, plan, trappor och räcken kan 
bli halkiga vid fuktig eller kall väderlek. Använd 
sand som halkbekämpning. Om andra halk-
bekämpningsmedel än sand behövs ska Heabs 
platschef kontaktas först. 
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5. Belastningsskador
Använd de hjälpmedel som finns och planera 
arbetet ordentligt. Lyft bör utföras på så korta 
sträckor som möjligt och alltid nära kroppen.
Ändring av ställningen kan vara befogad för att 
anpassa ställningen till olika arbetsuppgifter. 
 

6. Stress
Stress kan ha negativ inverkan på ditt omdöme. 
Tänk alltid igenom dina handlingar extra noga 
vid tidspress. Stress kan förebyggas genom  
planering. Prioritera arbetsuppgifterna för att 
minska stressen. 
 

 
7. Buller
Använd hörselskydd efter ljudvolym. Ibland 
kan dubbla hörselskydd behövas, ex. hörselsky-
ddskåpa och hörselskyddspropp. Alternativ för 
arbete nära buller kan vara att skärma av med 
ljuddämpande material eller förlägga arbetet till 
en annan tid.

 

8. Vibrationer
Använd vibrationsdämpande handskar/utrustning. 
Tänk även på att vibrationer kan påverka  
ställningar, trappor, stegar och material på 
ställningar.
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9. Hög värme
Drick mycket vatten för att undvika uttorkning. 
Vid extremt hög värme kan särskilda skyddskläder
krävas. (utöver personliga skyddsutrustningen)  
 
 
 

10. Dålig belysning
Komplettera med erforderlig belysning. Tänk på 
att kablar ska vara hela. Fastsättning av belys-
ningskälla är att rekommendera. Pannlampa 
kan i vissa fall ge tillräcklig belysning vid arbete 
som inte kräver förflyttning.
 
 
 

11. Bländande belysning 
Om möjligt rikta bort bländande belysning eller  
avskärma. Skyddsglasögon med färgad lins kan 
vara ett alternativ.

 
 
12. Damm 
Metoder, maskiner och utrustning ska planeras 
för att reducera eller skärma av dammande 
arbete. Damm ska elimineras så nära källan 
som möjligt. Använd maskiner med integrerade 
utsug och dammsug/rengör direkt då dammande 
arbeten utförts. Använd skyddskläder och 
halvmask vid dammande arbeten.
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13. Kemikalier/frätande vätskor
Personlig skyddsutrustning och särskild skydds-
utrustning. Se datablad för respektive kemika-
lie. Tänk på skillnad mellan basiska ämnen 
(typ lut) och sura ämnen (typ syra). Speciellt 
skyddsglasögon är viktiga i miljöer med kemi-
kalier, minsta frätskada kan ge svåra följder. 

 
14. Glasfiber & stenull
Välj de produkter som dammar minst. Tillämpa 
städrutiner efter och under arbete. Damm ska 
sugas bort med dammsugare eller centralsug. 
Rengöring genom spolning är ett alternativ 
om det är möjligt och riskfritt. Sopa inte och 
använd inte tryckluft. 

15. Gaser
Arbete med gas får ledas eller utföras endast 
av den som har tillräckliga kunskaper om gasen 
och dess risker och hur de ska undvikas.  
Rutiner för åtgärder ska finnas om det finns 
risk att gasflaskor kan explodera.

 
16. Elektricitet
Alla kablar du använder ska vara intakta och 
kopplade via en jordfelsbrytare. Är skyddshöljet 
skadat ska de inte användas. Strömförande ytor 
får aldrig lämnas oskyddade. Elcentraler ska vara 
stängda och skyddade mot väta. Överbelasta 
inte inte effekten i strömkällan.
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17. Isbildning under bomlag
Vid arbete med vatten som lösnings- eller 
rengöringsmedel ska detta ledas bort från 
ställningen till plats som inte trafikeras. Is som 
uppstår trots förebyggande åtgärder ska  
avlägsnas mekaniskt. 

 
18. Stark vind 
Ställning ska inte användas som upplagsplats. 
Material som finns på ställning ska säkras om 
det finns risk för stark vind.

 
 
19. Snubbelrisk
God ordning på arbetsredskap, slangar och 
kablar ska råda på arbetsplatsen. Om möjligt 
ska kablar och slangar hängas upp så att de inte 
belamrar ställningsplanet. Ställning ska vara 
avsedd för den typ av arbete som utförs. 
 
 

20. Klämrisk
Alla som arbetar med lyft ska ha utbildning
i Säkra lyft. Riskområden nära arbetande 
maskiner ska spärras av och respekteras och 
personlig skyddsutrustning ska användas av 
alla på arbetsplatsen.
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21. Svetsarbete 
Ställning får aldrig användas som återledare av 
ström vid svetsarbeten. Tänk även på att  
skydda ställningen mot lågor och smält mat-
erial. Extrem värme kan få påverkan på ställ-
ningsmaterialets egenskaper. (Trä kan brinna/ 
brista. Stål kan deformeras/tappa hållfasthet) 

 
22. Trafik 
Ställning som står i direkt anslutning till för-
bipasserande trafik ska vara tydligt uppmärkt 
och det direkta närområdet avspärrat i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
 

23. Icke besiktigad ställning
Gå aldrig upp på en ställning som inte är färdig-
monterad och besiktigad av behörig personal. 
På varje färdigmonterad ställning sitter skylten 
Fakta om ställningen. Den anger ställningens 
tillåtna laster och vad ställningen är avsedd att 
användas till. Skylten ska vara signerad av be-
hörig beställare som har besiktigat ställningen. 
 

24. Belastningsförutsättningar
En ställning får aldrig överbelastas. Kontrollera 
noga att ställningen är dimensionerad för lasten  
den ska utsättas för (se sid 22). Lägg aldrig till ett 
upplag utanför ställningen då det påverkar
ställningens stabilitet. Montering av spel och 
hissanordningar ska godkännas av Heab. 
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25.  Tillträdesled
Använd endast avsedd tillträdesled till 
ställningen. Vid tillträdesleden ska skylten 
Fakta om ställningen vara uppsatt. 

 

26. Yttre påverkan från väder 
Vid arbeten utomhus kan man behöva skydda 
sig mot påverkan från kyla, värme, vind, sol 
och nederbörd. Använd rätt kombination av 
arbetskläder. Yttre påverkan kan även byggas 
bort med tillfälliga lösningar som väderskydd 
och avskärmningar.

 
 

27. Förbipasserande
Arbetsområde ska spärras av om möjlighet 
finns. Direkta riskområden ska göras 
oåtkomliga genom avspärrning.
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Belastning & förankring
Lastklasser enligt Europeisk standard: 
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Vilka olika typer av belastning ska  
man ta hänsyn till? 
Utbredd last, koncentrerad last/punktlast,  
personlast och delarealast. Dessa ska dock inte 
kombineras. Belastning mäts i kN (kilo Newton, 
1 kN= 100 kg).
 

Vad räknas som utbredd last?
Den maximala last som kan placeras jämnt för-
delad över ställningsplanet. De laster som inte 
går att härleda till delarea, koncentrerad eller 
personlast räknas som utbredd last. Den egna 
personvikten ska alltid tas med i utbredd last.
 

Vad menas med delarealast?
Den last som maximalt får placeras på en  
delarea av planet enligt tabell för lastklass.
 

kN

kN
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Hur räknas personlast?
Den last som en person utgör fördelat på en 
yta av 20 x 20 cm, d.v.s. 1 kN. 

Vad menas med koncentrerad last?
Kallas även punktlast. Den maximala lasten på 
en yta av 50 x 50 cm.

 
 

 
 
 
 
Vem på bygget ska ha koll på vad som 
lastas på ställningen?
Alla som arbetar från ställningen ska ha koll på 
lasterna. Arbetsledningen ansvarar emellertid  
för att det efterlevs. 

kN

kN
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Påverkar väggförankringen  
ställningens lastförmåga?
I allra högsta grad. Förankringar placeras 
utifrån ställningens lastklass och enligt mon-
teringsinstruktioner. I den dagliga översynen 
ingår att kontrollera ställningens förankringar 
så att dessa är intakta.  

Påverkar bottningen ställningens  
lastförmåga?
Även ställningens bottning, d.v.s. markens 
beskaffenhet, underlägg, skruvben m.m., 
påverkar hur ställningen klarar påfrestning från 
last, vind och snö. Att kontrollera att bott-
ningen är intakt ingår i den dagliga översynen 
av ställningen. 

Det är absolut förbjudet att  
avlägsna delar i ställningen.  

Detta får endast göras av  
Heabs personal.




