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Praxis rullställningar (lättmetall)
Bakgrund och syfte
SRA har tillsammans med leverantörer tagit fram en rekommendation vid uthyrning av
rullställningar. Syftet är att säkerställa en bra arbetsmiljö och höja säkerheten vid arbete på
rullställningar med bibehållen flexibilitet vid uppställning och montage.

Regelverket
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om ställningar AFS 2013:4 ska rullställningar endast användas
för kortvariga arbeten. För sådan användning accepteras tillträdesled i form av lutande stege,
trappa eller trappstege. Vertikal stege accepteras endast om höjden till arbetsplanet är mindre än
2,5 meter från marken.

Branschpraxis
Varje rullställning som levereras från uthyraren ska förses med en täckande plattform, dubbla
plattformar vid bred ställning per varje påbörjad 2 meter i höjdled. Vid arbetsplan högre än 2,5 m
från marken ska ställningen kompletteras med en lutande stege, trappstege eller trappa. Den fria
höjden (fallhöjden) mellan två plattformar ska vara maximalt 2 meter.

Exempel
En smal rullställning på 4 höjdmeter ska levereras med 2 plattformar, 2 lutande stegar, sidoräcken
och fotlist till arbetsplanet.
En bred rullställning på 4 höjdmeter ska levereras med 4 plattformar och 2 lutande stegar, eller 2-3
plattformar och trappstegar eller trappor, samt sidoräcken och fotlist till arbetsplanet.

Rullställningar - viktiga utdragtips från Arbetsmiljöverkets vägledning
•

Arbete får aldrig utföras på mer än ett plan samtidigt.

•

Fotlister behövs enbart på det plan man arbetar från.

•

Utbildningsnivån särskild information om rullställningar gäller för dem som uppför
rullställningar upp till fem meters höjd, och omfattar även den särskilda informationen om
hantverkarställningar.

•

Sanktionsavgift för Särskild information om rullställningar är 5 000:- kronor.

•

Att stå på marken och räcka upp komponenter på ställningen ses som montering.
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•

Att tillfälligt montera ned en begränsad del av ett skyddsräcke eller en fotlist, att flytta en
ställning eller att byta ut skadad plank, trall eller annan komponent, ses inte som
montering eller väsentlig ändring.

•

Om ställningen kan användas av flera bör en skylt fästas med tillåten belastning.

•

Höjden till det översta arbetsplanet får maximalt vara enligt typkontrollintyget för
rullställningen, dock maximalt 8,0 m utomhus eller inomhus med vind, eller maximalt
12,0 m inomhus utan vind. Horisontallaster ska vara mindre än kraften av 30 kg (300 N).

•

Hjulen ska alltid vara låsta, utom vid förflyttning.

