
Arbetsgivarinstruktioner för säkerhet och skydd vid arbete med ställningar

Som anställd vid 

har jag särskilt informerats om betydelsen av säkerhet och skydd vid arbete med ställningar.

För att erhålla en tillfredsställande säkerhet vid ställningsbyggnad
skall nedanstående punkter följas:

1. Varje anställd skall följa de skydds- och ordningsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

2. Arbeta med omtanke och försiktighet så att Du inte råkar ut för skada eller ohälsa.
Visa hänsyn på arbetsplatsen.

3. Gör alltid en egen riskbedömning. Planera arbetet och montera/demontera ställningen så att
Du minskar risken för fallolyckor. Alla ställningar skall byggas enligt Arbetarskyddsstyrelsens
Ställningsföreskrifter AFS 1990:12 med ändringar i AFS 1994:14.

4. Skaffa Dig tillräcklig kunskap om skyddsutrustningen och dess användning samt skyldigheten
att använda den när så erfordras på arbetsplatsen. Du har rätt att få skriftlig och muntlig
information om hur fallskyddsutrustningen är avsedd att användas och hur den skall bäras.

5. Då Du bedömer att fallrisken vid arbete på ställning föreligger, skall alltid tillhandahållen
fallskyddsutrustning bäras och användas. Tillse att Du alltid har möjlighet att förankra Dig vid
arbetsmoment som så kräver. Arbetsmoment vid vilka fallskyddsutrustning eller likvärdigt fall-
skydd alltid skall användas är vid ej rutinmässiga arbetsmoment där ökad fallrisk föreligger.
Montering av skyddsräcke skall om möjligt ske innan förflyttningar och arbete på ställning utförs.
Använd aldrig mindre än två plank vid montage av bomlag.

6. Skyddshjälm är obligatorisk och skall alltid bäras.

7. Vårda verktyg och personlig skyddsutrustning.

8. Ställningsmaterial får aldrig kastas, släppas eller hanteras vårdslöst.

9. Eventuellt skadat material (t ex spruckna plank) skall sorteras bort, och får ej användas.

10. Där det föreligger risk för nedfallande ställningsmaterial, skall området spärras av för att
förhindra personer från att vistas där.

11. Ingrip om någon tillämpar felaktig eller farlig arbetsmetod eller beter sig på ett olämpligt sätt.

12. Anmäl omedelbart olycksfall eller tillbud till arbetsledning.

Datum: 

        
Arbetsgivare/Arbetsledning Ställningsbyggare




