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Abstract 

This paper, Personal safety when working with weather encapsulation constructions, is 

focused on weather encapsulation constructions and how the absence of Swedish standards 

and regulations is affecting the safety for the workers. The usage of weather encapsulation 

construction is increasing in Sweden therefore the needs for standards and regulations are 

becoming more and more urgent. The risks involving the rising and the demolition of the 

weather encapsulation construction and when the construction is transported along its rails are 

treated in the paper. Since there are no regulations companies have had to solve the safety 

issues without instructions, the paper regards how the companies have solved this problem 

without the support of formal institutions.  
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Sammanfattning 

Den här rapporten är en kartläggning av personsäkerheten inom väderskyddsbranschen och 

hur frånvaron av föreskrifter påverkar branschen i dess helhet. Hela rapportens syfte bygger 

på frånvaron av föreskrifter och standarder och branschens behov av en kartläggning av 

riskerna som uppkommer vid arbetet med montering, demontering och förflyttning av 

väderskyddskonstruktioner, 

 

Dagsläget ser ut som följande: branschen lider av frånvaron av standarder och föreskrifter då 

det öppnar för ojämn konkurrens, osäkra byggnationer och en brist på allmän kunskap i alla 

leden. Väderskydd är fortfarande en så pass ny och ovanlig företeelse att brist på kunskap än 

så länge inte drabbar så många personer men med hårdare fuktkrav kommer väderskydd bli 

vanligare och då kommer riskerna drabba alltfler personer.  

 

Kartläggningen beskriver inte enbart risker utan också hur olika företag har skapat olika sätt 

att få en säker arbetsmiljö för deras montörer. Det här sker bland annat genom att företag har 

utvecklat olika sorters checklistor, instruktioner, erfarenhetsbaserade utbildningar och på 

andra sätt försöker fylla de luckor som avsaknaden av myndighetskrav skapar. Det som är 

räddningen för branschen är att väderskydd och ställningar är väldigt lika varandra och 

företagen kan alltså implementera ställningsföreskrifter i mångt och mycket i deras arbete. 

Men det är inget tvång att använda ställningsföreskrifter på väderskydd och det är inte heller 

alltid en möjlighet, vilket innebär att föreskrifter är viktiga för branschen. Som det är nu kan 

oseriösa företag besluta sig för att inte jobba efter ställningsföreskrifterna vilket kan skapa 

problem med säkerheten då konstruktionen kan vara sämre projekterad och av sämre material. 

Föreskrifter kan förhindra den sneda konkurrensen det här innebär.   

 

Många av de vanliga riskerna – fallrisk, klämrisk och risker för tredje person – kan förhindras 

genom tämligen enkla medel. Att alltid använda fallskydd, följa de instruktioner som finns 

och se till att avspärrningarna följs är tre viktiga medel för att öka säkerheten. Men när 

förberedelser och hjälpmedel inte räcker till och oväntade situationer uppstår är montörens 

kunskap och erfarenhet den avgörande faktorn. Därför förespråkar vi utbildningar för 

montörer, arbetsledare och andra inblandade som är anpassade till deras sätt att jobba och 

kanske inte nödvändigtvis det traditionella lärandet med teoretisk, nedskriven kunskap.  

 

Sammantaget är våra slutsatser att väderskyddsbranschen inte bara behöver föreskrifter utan 

även en ökad kunskap kring vad arbetet med väderskydd egentligen innebär och borde passa 

på att lära sig från ställningsbranschen när det gäller rutiner och annat säkerhetsarbete.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Väderskydd kommer nästan bli ett måste i byggbranschen för att en byggnad ska kunna 

uppfylla de allt hårdare fuktkraven. Det innebär att användningen av väderskydd blir allt 

vanligare, i och med det kommer nya utmaningar och problem som behöver lösas. En av 

utmaningarna är att vid förflyttning av väderskydd hålla arbetsmiljön säker, i branschen finns 

det idag inga klara föreskrifter eller standarder att arbeta efter. Det enda som finns tillgängligt 

i branschen är ett Väderskydds-PM utgivet av Arbetsmiljöverket, Pm-et är en vägledning och 

inget företagen måste följa enligt lag. Frånvaron av föreskrifter och standarder skapar 

förvirring och en splittrad bransch där alla arbetar på olika sätt, det i sin tur kan leda till att 

farliga situationer uppstår. De farliga situationerna berör, än så länge, inte så många personer 

men med ökande användning kommer alltfler utsättas för riskabla situationer. 

 

De föreskrifter som idag finns är generella för byggnadsställningar och kan därför inte 

tillämpas specifikt för väderskydd. Vad arbetet med väderskydd saknar är standarder som kan 

tillämpas vid förflyttning, montering, demontering och dimensionering. Den Europeiska 

standardiseringen jobbar för att få fram nya standarder som ska gälla för väderskydd men för 

att en standardisering ska bli möjlig krävs en kartläggning över brister och risker vid arbetet 

med väderskydd (Torsten Johansson, PERI). Problemet med en kartläggning är att olyckor 

och arbetssjukdomar relaterade till väderskydd inte kan urskiljas på ett enkelt sätt, det finns 

ingen separat statistik för väderskydd helt enkelt. Det saknas forskning kring väderskydd i 

allmänhet (Norelius, 2010).  

 

För säkerhetsarbetet är det också viktigt att ställningar och väderskydd ses som en helhet och 

avsaknaden av föreskrifter lämnar utrymme för separat upphandling av ställning och 

väderskydd, vilket ökar riskerna (Norelius, 2010). Generellt sett är kunskapen kring 

väderskydd dålig hos både beställare, entreprenörer och brukare, det skapar risker för ett 

säkert användande. För att öka kunskapen är föreskrifter och forskning kring väderskydd 

viktigt (Leif Nylén, STIB).  

1.2 Syfte  

Syftet med den här rapporten är att öka kunskapen – och belysa problematiken – kring 

hanteringen av väderskydd genom att kartlägga dagsläget och hur frånvaron av standarder och 

föreskrifter påverkar arbetet med väderskydd.  

 

Frågor vi – och de vi har intervjuat – har ställt oss är hur monteringsföretag har löst 

säkerhetsfrågan utan stöd av formella handlingar och hur det påverkar deras dagliga 

verksamhet. Kartläggningen innefattar också vilka riskmoment som uppkommer tillsammans 

med montering, demontering och förflyttning av väderskydd samt undersökt vilka åtgärder 

företagen tar.  

1.3 Metod 

Vi ska börja med en fältstudie på ett bygge där de brukar ett mobilt väderskydd för att få 

grundläggande förståelse för systemet. Fältstudien och litteraturstudier ska ligga till grund för 
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de frågor vi vill ställa när vi gör telefonintervjuer med montörer av väderskydd. Förutom 

montörer ska andra representanter från branschen, såsom branschorganisationer och 

myndigheter, intervjuas för att få en så komplett bild som möjligt. Under hela arbetets gång 

har vi kontakt med marknadschefen, tekniska chefen och produktansvarig på PERIform 

Sverige för att få stöd och ett bollplank. Genom fältstudier får vi även egen erfarenhet som vi 

kan använda i arbetet. 

 

Till sist intervjuas en handfull företag som jobbar/har jobbat med PERIs produkter – för att få 

företag med en gemensam nämnare (PERIs väderskydd) – och på så sätt kunna få en bild av 

hur olika företag arbetar på varierande sätt med samma produkt och samma instruktioner från 

leverantör.   

1.4 Avgränsning 

Det här är en undersökning som rör arbetsmiljön i produktionen vid montering, demontering 

och förflyttning av väderskydd och ingen teknisk undersökning. Med den tekniska biten 

menar vi konstruktionen och dimensioneringen av själva väderskyddet. Undersökningen 

innebär en kartläggning av dagsläget kring hanteringen av väderskydd och där behandlar vi 

varken utformning eller dimensionering av väderskydd. Den här avgränsningen har vi gjort 

eftersom vi vill inrikta vårt arbete mot produktion och inte konstruktion. Med hantering avses 

montering, demontering och förflyttning.  

 

Vi kommer inte se till arbetsmiljön som råder vid produktion under väderskydd utan endast 

vid hanteringen av väderskydd. Branschen ser att det främst är arbetsmiljön vid hanteringen 

av väderskydd som saknar föreskrifter och standarder, därför har vi gjort denna 

produktionsinriktade avgränsning. 

 

Vid urvalet av intervjuobjekt har vi gjort avgränsningen att endast prata med de företag som 

är auktoriserade av STIB, branschorganisationen för ställningsföretag, och vid valet av företag 

gjordes ett urval baserat på geografiska förhållanden; företag i södra och västra Sverige 

intervjuades främst. Det här för att eventuella fältstudier skulle vara möjliga.  
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2. Definitioner 

Med väderskydd i det här examensarbetet avses både stora och små väderskydd med en 

eventuell fasadtäckning men inte enbart fasadtäckningar. Väderskydd består oftast av en 

ställningsdel och en takdel, ställningsdelen är stationär medan takdelen kan vara mobil.  

 

 

       Bild 1; Insidan av ett väderskydd med fasadtäckning (Sydställningar i 

   Sölvesborg AB). 

 

Med leverantör avses de som tillhandahåller dimensioner, monteringsanvisningar och material 

till ett väderskydd, ibland kan leverantören också montera men oftast ligger det jobbet på 

nästa kategori: ställningsbyggare. 

 

Ställningsbyggare eller montörer avser de som monterar, demonterar och eventuellt förflyttar 

väderskydden och ställningarna som väderskydden står på.  

 

En certifierad montör innebär att montören ifråga har gått de grundläggande kurserna som 

krävs för att uppfylla föreskrifterna, se nedan. En montör behöver inte vara certifierad men 

måste då ha erkänd erfarenhet eller jobba med en annan certifierad ställningsbyggare. 

Ett auktoriserat ställningsföretag däremot innebär att företaget har ansökt hos STIB om 

auktorisation och uppfyller då STIBs krav för ett godkänt ställningsföretag. 
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3. Leverantörer av väderskydd 

Utav de intervjuade företagen är det inte många som köper sina egna väderskydd utan de hyr 

väderskydden av olika leverantörer. På så sätt är materialen aldrig uttjänta eller söndriga, 

ställningsbyggarna i sin tur är de som har kontakt med kunden och står för monteringen, 

demonteringen och eventuellt förflyttningen av väderskyddet.  

 

Leverantörerna av väderskydd har en viktig roll i säkerhetsarbetet vid hantering av 

väderskydd eftersom det är leverantören som oftast utför dimensioneringen av väderskyddet. 

Många av ställningsföretagen har inte egna resurser att lägga på dimensioneringen och saknar 

expertisen varvid leverantörerna kommer in som viktiga konsulter i arbetet. Leverantörerna 

lämnar egna monteringsanvisningar till ställningsbyggaren, anvisningarna är specifika för 

deras produkt och ska följas för ett säkert bygge. Monteringsanvisningarna tillsammans med 

dimensioneringen utgör en viktig del i säkerhetsarbetet och gör att ställningsbyggarna blir 

väldigt beroende av god kommunikation med leverantören för att bra säkerhet på 

arbetsplatsen ska kunna uppnås (Henrik Sköldengen, PERI).  

 

Förutom vedertagen praxis att leverantören alltid skickar med sina egna instruktioner är det 

även nedskrivet i lagen att leverantören ska göra det men inte i vilken omfattning: ”Vid 

leverans av prefabricerad ställning skall leverantören tillhandahålla instruktioner för 

uppförande, användning, nedtagning och skötsel. De ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.” 

(15§ AFS 2004:4). Det innebär egentligen att det inte finns någon standard för hur omfattande 

instruktioner som leverantören kan/ska skicka med. Alltså kan instruktionerna bara vara mest 

grundläggande och inte ge en helhetsbild över väderskyddet. Därför är det viktigt att 

leverantören tar sitt ansvar och ger instruktioner som är utförliga och ger ställningsbyggaren 

helhetsbilden och all den information denne kan behöva.  

 

Dimensionering av ett väderskydd kräver expertis då det finns många olika faktorer som 

spelar in på hur säkert väderskyddet blir. Dels är utformningen av väderskyddet i sig viktig; 

hur stor spännvidd väderskyddet ska ha, om det ska finnas en travers i väderskyddet som 

kräver en extra stabil konstruktion och så vidare. Utöver utformningen ska väderfaktorer 

räknas in; vind- och snölaster ska beräknas för alla specifika väderskydd då de varierar 

beroende på vart i landet väderskyddet ska placeras. Förutom snö- och vindlast måste även 

personlast beräknas, det är en nödvändighet eftersom man kan behöva gå på väderskyddstaket 

när man till exempel skottar bort snön (Arbetsmiljöverket, 2004). Forskning kring 

dimensionering av väderskydd saknas och efterfrågan på sådan forskning är stor, branschen 

har helt enkelt inte tillräcklig kunskap kring hur vind egentligen påverkar väderskyddet 

beroende på hur det är utformat och hur starka vindkrafterna är (Ingvar Martinsson, HAKI). 
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4. Ställningsbyggare  

Ställningsbyggarna ansvarar för väderskyddets montering, demontering och den förflyttning 

som kan behöva göras, då ett väderskydd i praktiken är en variant av en ställning. Eftersom 

väderskydd och ställningar är så pass lika i sin uppbyggnad kan en erfaren ställningsbyggare 

också hantera ett väderskydd förutom vanliga ställningar (Håkan Carlsson, Sydställningar i 

Sölvesborg AB). 

 

I de nya EU-direktiven som berör ställningar är det skrivet att vid arbete med ställningar 

måste det finnas särskilt utbildad personal för att sköta arbetet, arbetsledare och platschefer 

måste även de vara utbildade enligt § 4.3.6 i 2001/45/EG för att ha kunskap om – och kunna 

tolka – aktuella regler och lagar. För att väsentligt ändra, montera eller demontera ställningen 

som väderskyddet står på måste ställningsbyggaren ha specialutbildning enligt § 15 i AFS 

2004:4 och för att få all den utbildning och utveckling som krävs för att vara 

ställningsbyggare har en branschorganisation skapats; STIB – ställningsentreprenörerna. STIB 

håller kurser, utbildningar och auktoriserar ställningsföretag samt certifierar ställningsbyggare 

(STIB), många företag i branschen är anslutna till STIB (Norelius, 2007). 

4.1 STIB – Ställningsentreprenörernas branschorganisation 

Branschorganisationen, STIB – ställningsentreprenörerna, certifierar ställningsbyggare genom 

utbildning och auktoriserar företag sedan 1992. STIB har ca 100 medlemsföretag varav ca 40 

stycken är auktoriserade. En auktorisation varar i 2 år och innebär att företaget som har 

auktorisationen uppfyller de krav och reglementen för auktorisation som finns. Vid varje ny 

auktorisation tillkommer oftast nya krav och regler som ska uppfyllas och följas. Det är en 

auktorisationsnämnd som beslutar om auktorisationer och kraven för auktorisation blir 

hårdare för varje år. Auktorisationsnämnden består av representanter från byggföretag och 

industrin, representanter från Svevia samt ordförande och kanslist från STIB (Leif Nylén, 

STIB). 

 

En auktorisation inom STIB innebär att ställningsföretag får hjälp med att skapa rutiner och 

administrativa hjälpmedel, det är ett verksamhetssystem som företaget måste ha för att bli 

auktoriserad. Genom att strukturera upp det administrativa arbetet kan ett duktigt 

ställningsföretag bli både bra montörer och bra entreprenörer. Auktorisationen är frivillig och 

det är inget som garanterar att det blir ”rätt” bara för att man anlitar ett auktoriserat företag 

men då vet man att det finns rutiner och att personalen är utbildad inom administrativt arbete. 

Det kan innebära kurser inom kalkylering, hantering av ekonomi, lagar och bestämmelser. 

Beställaren ska kunna lita på att ett auktoriserat företag ska vara uppdaterat inom dessa 

områden (Leif Nylén, STIB).  

 

För att ett företag ska kunna bli auktoriserat av STIB måste de uppfylla följande krav: 

 

 Genomgången auktorisationsutbildning anordnad av STIB, med godkänt resultat. 

 Minst en företagsrepresentant i arbetsledande ställning skall ha genomgått STIBs 

arbetsledarkurs steg 1 – produktion.  

 50 % av fast anställd producerande personal ska inneha kompetensbevis. Övrig 

personal skall ha en erkänd yrkeserfarenhet.  

 Dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande. 
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 Registreringsbevis. 

 Redovisning av kvalitetsledningssystem.  

 Redovisning av miljöpolicy. 

 Dokumentation från skattemyndigheten om att företaget erlagt skatter och avgifter. 

 Åtagande att följa monteringsanvisningar för aktuellt ställningssystem. 

 Åtagande att följa gällande lagar och förordningar. 

 Åtagande att inneha erfordrliga försäkringar för uppdraget.   

(STIB, Reglemente för STIBs auktorisation, 2003, s.1) 

 

Det finns än så länge ingen del inom STIBs auktorisering som behandlar väderskydd då det 

fortfarande saknas föreskrifter men STIB jobbar aktivt mot att det ska bli obligatoriskt med en 

utbildning innan man får montera väderskydd, lik den som är för ställningsbyggare. I 

dagsläget finns inget krav på att det ska vara utbildad personal som monterar, hanterar och 

demonterar väderskydden vilket kan ses som underligt då man redan vid en ställning på över 

1,25 meter behöver utbildning för att få montera denna. Väderskydd är en riskabel 

konstruktion då en ställnings instabilitet ökar med dess höjd. Ett väderskydd, som givetvis är 

högst upp, blir då extra utsatt för instabilitet (Leif Nylén, STIB).  
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5. Före montering  

Enligt arbetsmiljöverket ska nedanstående följas: 

 

48 § Information om byggnads- eller anläggningsarbetet, om vilka regler som 

skall tillämpas samt om vilka arbetsmiljöåtgärder som är vidtagna eller 

planerade, skall lämnas till arbetstagarna.  

Instruktion om arbetets säkra utförande skall lämnas till arbetstagarna i 

tillräcklig omfattning.  

Information och instruktioner skall vara begripliga för de arbetstagare de riktas 

till.  

(AFS 1999:3) 

 

Det innebär att det alltid ska finnas en plan för arbetet och hur det ska läggas upp. En sådan 

plan ska innehålla upplysningar kring hur ställningen ska uppföras, brukas och nedmonteras 

med särskild tyngdpunkt på hur man motverkar belastningsskador eller skador från fall. 

Utöver det ska det även finnas med hur komplex ställningen är samt uppgifter om den aktuella 

ställningen (AFS 2004:4, 14 §). Eftersom väderskyddsbranschen är beroende av 

ställningsbranschen är Arbetsmiljöverkets författningar för ställningar även brukbara på 

väderskydd, utan ställningar finns det inte något att montera väderskyddet på. Problemet är 

bara att författningen inte täcker själva väderskyddet vilket lämnar utrymme för fria 

tolkningar (Åke Norelius, Arbetsmiljöverket).  

 

I och med att det saknas författningar kring väderskydd påverkas konkurrenssituationen 

negativt, det finns vissa företag som lägger tyngd på att bibehålla en säker arbetsmiljö samt att 

följa Väglednings-PM: et även om kostnaden för väderskyddet därmed blir högre. Andra 

företag är inte lika seriösa och pressar därmed ner priserna till nivåer seriösa företag inte kan 

nå (Daniel Jacobsson, Xervon). Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg, håller med; 

genom att inte följa det vägledande Pm:et som finns kan man tjäna pengar som ett oseriöst 

företag. För att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen är det viktigt att beställaren specificerar 

vad som ska följas och väljer företag därefter (Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg 

AB). Ett prispressat företag skapar många risker nämligen; produkterna blir sämre, tidsplanen 

snävare och när ställningsbyggarna jobbar med slitna material på kort tid kan det hända 

olyckor (Anders Hermansson, Hermanssonbyggställningar).   

 

Ett sätt som ställningsbyggare använder för att göra allting mer överskådligt är att göra 

riskanalyser i form av checklistor. På så sätt kan ställningsbyggarna lätt se vilka risker som 

finns specifikt för projektet. Av intervjuerna har det framkommit att flera företag använder sig 

av checklistor de själva internt inom företaget har utvecklat för att deras ställningsbyggare ska 

kunna jobba säkert. Sydställningar i Sölvesborg AB är ett av de företag som har utvecklat 

egna rutiner och checklistor för riskanalyser (Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg 

AB), det är dels för kundens skull och dels för det egna företagets skull. Egenkontrollen är 

också ett viktigt verktyg, dels för att säkra kvaliteten men också för att säkra arbetsplatsen 

mot felmonterat material och de faror som uppkommer då. Genom att datera egenkontrollen 

kan händelseutvecklingar lätt följas. Exempel på egenkontroll är den från STIB här nedan, se 

figur 1. 
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              Figur 1; Exempel på egenkontroll, de flesta egenkontroller ska även dateras (STIB). 
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6. Montering, brukning & demontering 

Vid montering, brukning och demontering kan olika risker uppkomma på grund av olika 

arbetssätt. Tillgång till bra instruktioner för olika arbetsmoment och skötsel vid hantering av 

väderskydd är faktorer som medverkar till en säker hantering av väderskydden, här nedan 

behandlas de olika faktorerna var för sig. 

6.1 Arbetssätt 

Arbetssätt innefattar dels hur väderskydd monteras och dels hur de förflyttas. Båda punkterna 

avhandlas nedan. 

6.1.1 Montering 

När man bygger väderskydd kan man tackla monteringen på lite olika sätt, beroende av hur 

stor arbetsplatsen är, hur stort väderskyddet är, hur företaget föredrar att arbeta och andra yttre 

faktorer. Det ena monteringsalternativet, som också är det vanligare, är att väderskyddens 

takstomme monteras ihop nere på marknivå och sedan används en kran för att lyfta på de 

färdiga sektionerna på ställningsstommen, där de förankras (se bild 4 och 5). Förankringen 

görs på olika sätt beroende på vilken leverantör och typ av väderskydd de har använt eftersom 

olika leverantörer och olika varianter innebär olika tekniska lösningar (Henrik Sköldengen, 

PERI).  Efter att väderskyddsställningen är ordentligt förankrad måste dukarna sättas i vilket 

görs manuellt (se bild 2), genom att montören är uppe och trär i duken. Dukarna dras över 

takstolarna med hjälp av antingen maskiner (se bild 3), kranar eller så görs det för hand 

(Martin Andersson, Xervon).   

 

 
 

 
 

Bild 2; Dukarna till väderskyddet träs i skenorna för hand (Bergnäsets  

Ställningsmontage). 



11 
 

 
 

Bild 3; Dukarna till ett väderskydd i Sollefteå dras i med hjälp av kran  

(Bergnäsets Ställningsmontage). 

 

Att bygga ihop sektionerna på marken har fördelarna att det minimerar tiden montörerna får 

jobba på hög höjd och i obekväma arbetssituationer, det är en smidig metod som går ganska 

snabbt eftersom montören kan gå obehindrat fram och tillbaka och runt sektionen på marken. 

En av nackdelarna är lyftet med kranen av de tunga sektionerna då väderleken kan spela stor 

roll om det är genomförbart eller inte (Leif Åberg, Hallbyggarna Jonsered). Även 

förankringen och avkrokningen av sektionerna är moment som skapar risker då montörerna 

måste jobba på höga höjder och i obekväma arbetssituationer. Att montören måste upp på hög 

höjd och trä i dukarna är en nackdel eftersom det är stora, tunga dukar och ibland krångligt att 

få i dem ordentligt (Andreas Björnqvist, HEAB). En annan nackdel med att montera på mark 

är att det behövs gott om yta på arbetsplatsen, sektionerna är stora och det är nödvändigt med 

ett visst avstånd från andra verkande på arbetsplatsen vid lyftet av sektionen (Anders 

Hermansson, Hermansson Byggställningar). Då man byggt skyddet på marken och ska 

”landa” det på ställningen är det petigt och jobbigt med vindpåverkan och detaljer som ska 

klaffa (Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson). Även tredje person kan utsättas för risker 

genom lyftet med kran då det är svårt att styra förloppet vid oförutsedda händelser.  
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           Bild 4; Sektion som byggts ihop på mark lyfts upp med kran på  

           ställningen, projekt i Åsele (Bergnäsets Ställningsmontage). 

 

                     Bild 5; Sektioner till ett väderskydd lyfts med kran, projekt i Åsele (Bergnäsets  

                     Ställningsmontage). 
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Det andra monteringsalternativet brukar vara att man bygger sektionerna på plats uppe på 

ställningen, vilket givetvis ger en mer omständlig hantering av montaget. Dels måste 

montörerna spendera mer tid uppe på hög höjd, dels måste allt material lyftas upp till rätt nivå 

vilket är tidsödande och innebär fler moment. Fördelarna är att man slipper det stora 

momentet med ett kranlyft och det gör också att man kan montera väderskyddet även när det 

är lite sämre väder eftersom lyft av material är ett betydligt mindre vindfång än en hel sektion 

(Henrik Sköldengen, PERI). Metoden tar också mindre plats och kan vara en fördel när 

utrymmet är begränsat, till exempel inne i städer. När man monterar de stora väderskydden 

uppe på rätt höjd från början är montageställning, en tillfällig plattform för montörerna under 

monteringstiden, nästan ett måste för att bibehålla en bra säkerhet (Andreas Björnqvist, 

HEAB).   

 

 
   Bild 6; Justering av sektioner i ett väderskydd, projekt i Åsele (Bergnäsets  

 Ställningsmontage). 

 

Båda alternativen kräver att dukarna förankras med stroppar och det måste göras manuellt 

oavsett hur dukarna är utformade. De lite mindre väderskydden innebär ofta att hela dukarna, 

både långsidor och kortsidor, förankras med stroppar, vilket innebär att montören måste upp 

på väderskyddets tak för att kunna fästa dukarna på långsidorna. De lite större väderskydden 

har istället skenor som dukarna dras igenom och förankras endast genom stroppar på 

kortsidorna, där man ofta har tillgång till montageställning att gå på (Andreas Björnqvist, 

HEAB). Skenorna kan orsaka lite problem – speciellt under vintern – då det kan vara svårt att 

dra över dukarna på grund av att skenorna fryser (Martin Andersson, Xervon).  

 

Vid arbete med ställningar och väderskydd då montören befinner sig på höga höjder måste 

viss säkerhetsutrustning alltid användas. Det innebär att montören måste ha skyddssele, hjälm 

och glasögon (Bengt Andersson, Bege AB). Speciellt skyddsselen är ett livsviktigt inslag i 

säkerhetsutrustningen eftersom den förhindrar fall från ställningen och olika företag har olika 
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rutiner kring skyddsselarna. Olofson & Hansson har, som många andra, ett system där 

utrustningen besiktigas med regelbundna intervaller och där varje skyddssele är personlig för 

att säkerställa att kvalitén är fortsatt hög (Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson). Även om 

det är tvång på att fallskyddsutrustning ska användas är det inte alltid populärt att använda det 

på lägre höjder. Företagen måste kunna lita på att deras montörer följer föreskrifterna då det 

inte finns möjlighet att alltid vara ute på plats och kontrollera det (Andreas Björnqvist, 

HEAB).  

 
Bild 7; Användning av skyddssele är en grundprincip i säkerhetsarbetet vid 

  väderskydd, från projekt i Åsele (Bergnäsets Ställningsmontage). 

 

6.1.2 Förflyttning av väderskydd 

Förflyttning av väderskydd sker vanligtvis genom att väderskyddet är monterat på räls och det 

förflyttas genom att man skjuter sektionerna på rälsen (Larsson m fl., 2006).  

 

Väderskydd på räls är ofta uppbyggt genom att sektionerna ligger olika i höjdled. Bild 8 visar 

tydligt hur ett vanligt väderskydd på räls fungerar. Genom att taket är i olika höjder kan 

väderskyddet öppnas för leveranser. Systemet är menat att vara lätthanterat men det kan vara 

svårt att förflytta sektionerna ändå. Arbetet med förflyttningen brukar betyda att två killar står 

på var sin sida om taket och ska, tillsammans och synkroniserat, förflytta sektionen. Det kan 

bli problematiskt att synkronisera förflyttningen då alla har olika mycket kraft när de knuffar 

och förflyttas sektionen ojämnt kan ramverket bli skevt (Sebastian Eriksson, Nordic Skill).  
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              Bild 8; Ett mobilt väderskydd på räls (Sydställningar i Sövesborg AB). 

 

 

Bild 9; Närbild av hjul och räls som är  

förankrat, projekt i Lund  

(Andersson, Högskolan Halmstad). 
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6.2 Instruktionsbehov 

6.2.1 Instruktioner från leverantören 

Enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling för ställningar ska följande beaktas: 

 

15§ Vid leverans av prefabricerad ställning skall leverantören tillhandahålla 

instruktioner för uppförande, användning, nedtagning och skötsel. De ska finnas 

tillgängliga på arbetsplatsen.  

(AFS 2004:4) 

 

De flesta ställningsföretag är relativt nöjda med instruktionerna de får från sina leverantörer 

men det finns vissa förbehåll; ofta får ställningsföretagen en instruktion som är mer mål än 

faktiska instruktioner. Det skapar problem då det inte blir praktiskt för de som ska montera 

det. Ibland kan leverantörernas instruktioner vara lite naiva dessutom, de fungerar alldeles fint 

så länge man har gott om plats, bra väder och är ensamma på arbetsplatsen. Det finns helt 

enkelt inga instruktioner som är inriktade på mer komplexa arbetsplatser eller situationer, som 

till exempel inne i städer där det är ont om plats och mycket människor (Anders Hermansson, 

Hermanssonbyggställningar).   

Ibland saknas det även instruktioner för hur man arbetar med leverantörens produkter på 

andra sätt än vad leverantörer föredrar. Leverantören föredrar att man monterar från 

montageställning på samma höjd där väderskyddet slutligen ska sitta men det är inte alltid det 

fungerar i praktiken och då efterfrågas instruktioner över hur montage på mark borde gå till 

(Andreas Björnqvist, HEAB). Instruktioner kring hur krissituationer ska hanteras saknas i 

leverantörernas instruktioner. Om det skulle blåsa orkanbyar – vilka väderskydden inte är 

dimensionerade för – hur ska ställningsföretaget då hantera det om de inte har fått tillräckliga 

instruktioner? Vid storm ska dukarna släppa för att inte riskera att hela ställningen blåser bort. 

Problemet vid alltför starka vindar är att dukarna kanske inte släpper som planerat från sina 

skenor och då kan hela väderskyddet haverera eller blåsa bort (Martin Andersson, Xervon).  

Ofta är dock leverantörens instruktioner nödvändiga för att klara av ett säkert montage, många 

företag jobbar väldigt lite med väderskydd och saknar därmed erfarenheter och kunskaper 

kring väderskydden. Då är leverantörens instruktioner viktiga för då måste företaget förlita sig 

på dem. Leverantörer besitter nämligen den kunskap och har de erfarenheter som krävs för att 

säkerställa ett säkert montage samt säker brukning och demontering (Daniel Jacobsson, 

Olofson & Hansson).  

6.2.2 Interna instruktioner 

Ibland behöver leverantörens instruktioner kompletteras och då brukar vissa företag utveckla 

egna, interna instruktioner och rutiner (Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg AB). 

Andra företag lägger däremot inte resurser på att komplettera leverantörens instruktioner 

skriftligt utan kompletterar instruktionerna muntligen istället. Genomgångar på morgonen 

inför dagens jobb är vanligt och där förklaras vad som ska göras under dagen, vilka 

riskmoment som uppkommer och andra moment som montörerna ska tänka extra på (Anders 

Hermansson, Hermansson Byggställningar).  
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6.3 Risker 

60 % av de olyckor som inträffade med byggnadsställningar under 2005 var fallolyckor, då 

inkluderas både fall från byggnadsställningen och fall med byggnadsställning. Fallolyckor 

brukar ofta vara allvarliga och tenderar att ge en lång sjukfrånvaro, en sjukfrånvaro på över 

två veckor blev fallet för mer än hälften av de skadade vid fallolyckor under 2005. 30 % av 

olyckorna skedde vid byggandet av hus som figur 2 visar (Blom, 2007). 

 

     Figur 2; Flest anmälda olyckor med byggnadsställningar inom  

     branschen ”byggande av hus” (Blom, 2007). 

 

Företagen som har intervjuats instämmer alla om att fallolyckor är den största risken vid 

ställningsbyggande men att det även gäller hantering av väderskydd och det är mot fallolyckor 

som flest förebyggande åtgärder tas.  

En annan risk är att montören får klämskador men det är inte en lika stor faktor som fallrisken 

är (Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson). Eftersom ställningsbyggande är tungt så finns det 

alltid risker för förslitningsskador vid ställnings- och väderskyddsbyggande (Leif Blixter, 

Västsvenska byggställningar). Även det som ska skydda montören kan bli en risk vid 

speciella omständigheter; om en montör blir hängande i sin skyddssele kan det skapa 

komplikationer som kan bli livshotande eller dödliga beroende på hur länge montören får 

hänga (Sebastian Eriksson, Nordic Skill).  

De olika riskerna uppkommer givetvis av olika anledningar. Fallrisken är som störst när 

montören måste upp på taket och jobba men den kan också vara överhängande även vid lägre 

höjder eftersom många beter sig annorlunda på 25 meters höjd jämfört med 2 meter. Den 

mänskliga faktorn är en konstant återkommande riskfaktor som är svår att styra över. Har 
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montören inte full koncentration eller slappnar av är fallrisken och risken för andra skador 

stor, därför händer det ofta fler olyckor på lägre höjder än höga höjder. Montören slappnar av 

och koncentrationen brister, även fall från 2 meter kan orsaka svåra skador (Anders 

Hermansson, Hermansson byggställningar). Väderleken spelar stor roll för säkerheten för 

montören, är vädret svårt med starka vindar eller mycket regn blir arbetsplatsen mer osäker 

genom att underlaget kan bli halt, ställningarna instabila eller vindfånget blir för stort och 

därmed blir det svårt att jobba på ett säkert sätt (Andreas Björnqvist, HEAB).   

Klämskador kan uppkomma när man lyfter med kran eller förflyttar väderskyddet samt vid 

montering eller demontering. Väderförhållandena är – som nämnt ovan – viktiga att ta hänsyn 

till, särskilt vid lyft med kran eftersom det blir ett stort vindfång när man lyfter en sektion och 

därmed blir sektionen svårkontrollerad (Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson). 

Det är inte bara montören och de på arbetsplatsen som utsätts för risker utan även tredje 

person kan komma till skada, speciellt när väderskyddet är uppbyggt i städer eller på andra 

ställen där tredje person kommer i närheten av ställningarna. Tredje person kommer oftast till 

skada när avspärrningarna bryts, rent principiellt ska tredje person inte kunna komma till 

skada på annat sätt men i trånga utrymmen kan arbetsplatsen och tredje persons utrymme 

överlappa varandra och då blir risken större (Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg 

AB). Främst är det fallande föremål som utgör riskerna för tredje person eller att personen 

ifråga skulle råka snubbla på något (Andreas Björnqvist, HEAB).  

 

                                                   Bild 10; Vid arbete i städer kommer ofta tredje  

                         person alldeles inpå arbetsplatsen, projekt i 

                         Halmstad (Hägg, Högskolan Halmstad). 

Enligt Anders Hermansson så är en av de största bidragande faktorerna till att risker 

uppkommer att det ska sparas in på tid och ekonomi. Enligt AML kapitel 3 § 7 så ska 

byggarbetsmiljösamordnanden på byggarbetsplatsen se till att förebygga risker för ohälsa och 
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olycksfall genom att tidsplanera arbetet på erforderligt sätt. Det är inte alltid den föreskriften 

följs; när företag ska spara in pengar genom att dra ner på tidsåtgången blir montörerna 

stressade och då uppkommer fler risker genom att det slarvas eller att koncentrationen brister 

som det kan göra när människor är stressade. När pengar ska sparas in ökar också riskerna på 

grund av att företag då ibland köper in material av sämre kvalitet, inte arbetar igenom 

projekteringen ordentligt eller på andra sätt försöker spara pengar genom att dra in på 

aktiviteter som i vanliga fall hade behövts vara genomarbetade (Anders Hermansson, 

Hermansson Byggställningar). Daniel Jacobsson på Olofson & Hansson säger att det är viktigt 

att inte låta girigheten gå före säkerheten och att alltid kunna stå för sitt anbud. Att kunna stå 

för sitt anbud innebär att materialet håller hög klass, montörerna får tillräcklig tid för sitt 

arbete och säkerheten prioriteras, även om det kanske inte blir det lägsta anbudet i dagens 

konkurrenssamhälle. Billiga lösningar skapar ofta onödiga risker, erfarenhet säger att 

ställningsbyggnader ofta får för lite plats i kalkylen och då tas billiga alternativ som lösning 

(Leif Blixter, Västsvenska byggställningar). 

6.3.1 Riskanalyser 

Riskanalysen är till för de som arbetar på arbetsplatsen och ska därmed vara synlig och 

lättillgänglig för alla. Att upprätta en riskanalys är lagstadgat och blir därmed något företag 

måste göra på ett eller annat sätt. Föreskriften lyder: 

 

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 

riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om 

ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges 

vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.  

(AFS 2001:1) 

 

Föreskriften uttrycker hur viktigt det är att undersöka risker, arbeta förebyggande för att 

förhindra olyckor och även att det ska finnas skriftligt så att alla kan ta del av det. I branschen 

så används riskanalyser på lite varierande sätt och olika företag har valt olika alternativ för 

sina riskanalyser.  

 

Den vanligare riskanalysen är uppbyggd som en kvalitetskontroll; det finns tre kolumner där 

följande står: vilken risk arbetet innebär, trolig orsak till risken och slutligen vilken 

förebyggande åtgärd som ska tas. Emellan kolumnerna finns det gradering över hur trolig 

risken är och konsekvensen om det skulle inträffa en olycka (Daniel Jacobsson, Olofson & 

Hansson). Skillnaden mot en kvalitetskontroll är att första kolumnen brukar betecknas med 

aktivitet istället för risk (Pär-Johan Lööf, Högskolan Halmstad). Exemplet nedan är en 

generell riskanalys men är gjord för en specifik arbetsplats, det vill säga att den tar upp sådana 

risker som kan inträffa på just den arbetsplatsen men beskriver inte aktiviteterna utan är 

generell.  
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Figur 3; Del av riskanalys från Olofson & Hansson, som beskriver risker, orsaker och förebyggande 

åtgärder tillsammans med gradering över trolighet och konsekvenser. 

Ett annat vanligt sätt att bygga upp riskanalyser är att använda sig av vilken aktivitet som ska 

utföras i första kolumnen, vika risker aktiviteten innebär och slutligen vilka förebyggande 

åtgärder som finns tillgängliga. Den här sortens riskanalys är motsatt mot den ovanför; den är 

generell när det gäller arbetsplatsen men specifik när det kommer till de aktiviteter som ska 

utföras.  

 

 
 

Figur 4; Del av riskanalys från Sydställningar i Sölvesborg AB, som beskriver riskerna och åtgärderna 

kring fasta och rullbara väderskydd. Figuren är redigerad. 

6.3.2 Olyckor och tillbud 

Inga av de intervjuade företagen har varit med om några personskador till följd av olyckor vid 

väderskyddsbyggande och hantering av väderskydd. Dock har några företag varit med om att 

väderskydd har blåst sönder, havererat eller blåst bort vid starka stormar eller dylikt men det 

har inte resulterat i personskador (Leif Blixter, Västsvenska byggställningar). Väderskydden 

ska blåsa sönder vid starka vindkrafter, dukarna ska släppa och flyga iväg istället för att hela 

väderskyddet följer med. Det är viktigt att dimensioneringen blir korrekt och att man har följt 

alla föreskrifter och monteringsanvisningar vid monteringen, blir det fel och hela 

väderskyddet släpper i sina fästen och följer med vinden så kan det orsaka stora personskador 

jämfört med vad dukarna gör (Martin Andersson, Xervon).  
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Håkan Carlsson på Sydställningar i Sölvesborg AB har varit med om ett annat sorts tillbud; 

ställningen kollapsade under tyngden från väderskyddet men inga personer kom till skada. 

Anledningen till kollapsen var att ställningen och väderskyddet upphandlades separat vilket 

innebar att ställningen inte var dimensionerad för att hålla ett väderskydd. Det är en stor fara 

med separat upphandling och det bör i möjligaste mån undvikas för att dimensioneringen ska 

bli korrekt och olyckor undvikas.  

6.4 Kompetenser & Kunskaper 

Arbetsledare och platschefer måste, enligt 2001/45/EG, ha en viss kunskap om ställningar för 

att kunna förstå och tolka aktuella regler och lagar. 14 § och 15§ i 2001/45/Eg talar om vilken 

utbildning som krävs för montering, demontering eller vid väsentliga ändringar av 

väderskyddet. Arbetsmiljöverket har specificerat utbildningsnivåerna i 15§ och de är som 

följer: särskild information, allmän utbildning, särskild utbildning.   

 

Särskild information är en utbildning på 2-4 timmar för personer som bygger ställningar 

mellan 1,25-2 meter. De som har användning av denna utbildning är främst elektriker och 

fastighetsskötare. Allmän utbildning är en utbildning på 16 timmar för personer som monterar, 

ändrar och river ställningar som är max 7 meter höga. Särskild utbildning är en utbildning 

främst för ställningsbyggare. Denna utbildning krävs för att bygga ställningar högre än 7 

meter och för mer komplicerade ställningar(Larsson m fl., 2007). 

 

Allt högre krav ställs på kompetensen hos ställningsbyggare tack vare nya EU-direktiv. Dock 

är inte kompetensen för planeringen av ställningen lika utvecklad utan sköts främst idag av 

ställningsleverantören. Leverantörerna har ofta egna kurser som är specifika för deras 

produkter men i övrigt är det STIBs kurser som gäller när det kommer till 

kompetensutveckling genom kurser. Den största delen av kompetensutvecklingen sker ändå 

ute på arbetsplatserna, lärlingslärandet är en stor del i hur kompetensen hos en 

ställningsmontör utvecklas och hur erfarenhet går vidare. Ofta finns det några som är bättre på 

väderskydd och har erfarenheten kring hanteringen av väderskydd, då brukar de paras ihop 

med de som saknar erfarenhet för att hålla bredd på företaget och få kunskapen att gå runt i 

företaget (Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson). 

 

I nuläget finns inga specifika utbildningar och kurser i väderskydd vilket gör att erfarenheten 

från äldre personal blir ovärderlig, ofta nedtecknas inte kunskapen utan det är muntligen som 

all kunskap i företagen förs vidare (Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson). Någon aktiv 

erfarenhetsåterföring är sällsynt men förekommer som till exempel hos HEAB som jobbar på 

att utveckla en projektdatabas (Andreas Björnqvist, HEAB).  

 

Anledningen till att många företag inte antecknar sina kunskaper och erfarenheter är för att 

byggbranschen anses vara föränderlig och alla projekt är olika vilket gör en databas 

överflödig enligt många. Bengt Andersson på Bege Plattform & ställning AB anser att deras 

ställningsbyggare ska kunna det de gör eftersom de är utbildade (Bengt Andersson, Bege 

Plattform & ställning AB). 

 

En annan anledning till varför ställningsföretag inte har skriftliga databaser är att deras 

personal ofta inte är teoretiskt intresserade och en beskrivning via en text fungerar inte ens 

hälften så bra som ett praktiskt exempel vid inlärning (Håkan Carlsson, Sydställningar i 

Sölvesborg AB). Därför är lärlingsbaserat lärande så populärt i branschen.  
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Det finns ytterligare en intressent, förutom leverantörer, montörer och entreprenörer, i 

väderskyddsbranschen som behöver kompetens och det är beställaren. Ofta saknar beställaren 

den kompetens som krävs för att beställningen ska bli rätt och säker då de inte riktigt vet vad 

som måste tas hänsyn till. Genom att involvera ställningsföretagen redan i projekteringen så 

kan man minska okunskapen (Leif Blixter, Västsvenska byggställningar). En rapport från 

FoU-Väst instämmer med Leif Blixter att byggherrarnas och projektörernas kunskap måste 

öka kring deras ansvar och även att kontrollera ställningsföretagen för att säkerställa kvalitet 

och säkerhet på arbetsplatsen (Larsson m fl., 2007).  

 

När beställaren inte har tillräcklig kunskap skapar det problem för ställningsentreprenören; 

ofta blir beställaren lovad ”guld och gröna skogar” av leverantören, det vill säga ett 

väderskydd som är stort som en idrottshall, torrt som fnöske, en spännvidd utan dess like och 

smidigt så in i Norden. För montören kan det bli svårt att leva upp till det här då ett 

väderskydd aldrig ger 100 % skydd, vissa spännvidder är omöjliga att uppnå praktiskt och 

smidigheten beror mycket på arbetsplatsens utformning och yttre faktorer. Det skapar en 

konflikt mellan montör och beställare då ställningsföretaget inte kan uppfylla beställarens 

något naiva föreställningar om hur ett väderskydd fungerar. Just därför behövs det 

utbildningar – eller åtminstone rådgivning – även för beställarna (Leif Nylén, STIB).  

  



23 
 

7. Standardisering & föreskrifter 

Standardisering är ett verktyg som används för att få fram bra lösningar, både ekonomiska och 

tekniska, på problem som regelbundet återkommer i arbetet. Lösningarna uppnås genom att 

ordning och regler fastställs, på det här sättet jobbar alla enligt lika villkor (NE). Att 

standardisera arbetet med väderskydd ökar rörligheten i Europa, ett europeiskt 

standardiseringsarbete kan möjliggöra för svenska företag att jobba utomlands utan att behöva 

ändra sina rutiner. Genom europeiskt standardiseringsarbete höjs även säkerheten överlag 

eftersom det finns en genomarbetad, gemensam grund och standardiseringen ska hålla en 

sådan nivå att säkerheten inte blir lidande (Åke Norelius, Arbetsmiljöverket).  

 

En föreskrift är, till skillnad mot en standard, en norm som måste följas enligt svensk 

lagstiftning och utfärdas av antingen riksdag, regering eller föreskrivande myndighet. En 

teknisk föreskrift syftar till användarens säkerhet när det gäller produkter, processer med mera 

och normerna är oftast miljö-, hälso- eller säkerhetsnormer (NE).  

 

För att en standard ska vara rättsligt bindande måste standarden vara hänvisad till i en rådande 

föreskrift, det här är för att föreskrifterna inte ska vara fyllda av detaljerade tekniska regler 

utan ska vara mer allmänna i sin omfattning. I och med att standarden är nämnd i en föreskrift 

blir den bindande och då får företaget slå upp den tekniska lösningen i standarden istället för i 

föreskriften och föreskriften får då innehållet av mer allmänt formulerade krav (NE).  

 

I arbetet med att standardisera väderskyddsbyggandet säger Åke Norelius att han i mångt och 

mycket kommer försöka hänvisa till standarder i föreskrifterna eftersom det är viktigt att 

jobba in standarderna i föreskrifterna så att de måste följas, något som annars är frivilligt. 

Arbetet med en europeisk standard för väderskydd är på god väg men det kommer antagligen 

dröja ytterligare 3 år innan den är fastställd (Åke Norelius, Arbetsmiljöverket).  

 

Anledningen till att det tar ytterligare 3 år innan standarden är ute på marknaden är flera. Dels 

måste den gå igenom en omröstning där man kan lämna förslag. Efter röstningen skickas ett 

uppdaterat förslag ut till en remissinstans som ska lämna ett remissvar.  Remissvaret 

behandlas och därefter röstar man en andra gång om förslaget ska gå igenom eller inte. Ett 

remissvar innebär att en remissinstans har behandlat förslaget; gått igenom det och kommit 

med synpunkter på ändringar eller kompletteringar. Dels för att ställningsföretag, leverantörer 

och andra aktörer på marknaden ska få möjligheten att uttala sig i frågan och komplettera 

bilden ytterligare. Den tredje och sista anledningen är att alla de personer som jobbar med 

standardisering gör det utöver sina vanliga arbetsuppgifter vilket gör att bearbetningen av 

standarder och standardiseringar ibland kan komma i kläm (Åke Norelius, Arbetsmiljöverket).  

 

STIB anser att även om det är bra med europeiska standarder är en svensk standard viktigast. 

Den svenska standarden skulle nämligen bli smidigare att ta fram då väder- och 

vindförhållanden och yttre faktorer är väldigt olika i olika länder. De länder som har mycket 

sol och väldigt lite snö jobbar för att den europeiska standarden ska ha lägre snölaster, vilket 

inte passar Sverige givetvis med tanke på mängden snö som faller här uppe. Genom en 

nationell standard kan kraven skräddarsys på ett helt annat sätt (Leif Nylén, STIB).  

 

EU-direktiv 2001/45/EG handlar om arbetsutrustning och säkert användande av denna för att 

förhindra olyckor och ohälsa. Anledningen är att många inom byggbranschen skadas av fall 

varje år och det har visat sig att utan korrekt och specifik utbildning ökar riskerna vid 
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användning av byggnadsställningar (Larsson m fl., 2007). Om nu ställningsbyggandet är 

högeligen beroende av korrekt utbildning borde det även gälla väderskydd och säkerheten 

kring detta. Att det inte finns specifika kurser är en stor säkerhetsrisk då det handlar om stora 

laster, höga höjder och stort ansvar att jobba med väderskydd (Leif Nylén, STIB).    

 

Det som också saknas när det gäller standarder är användarstandarder och inte bara 

konstruktionsstandarder. Standarderna måste klargöra vilka ansvar som ligger på vilka parter, 

hur snöröjning ska hanteras och när det behöver göras och andra sådana praktiska moment 

som inte är självklara men nödvändiga (Leif Nylén, STIB).   

7.1 Inspektioner 

Arbetsmiljöverket är uppdelat i tio olika inspektionsdistrikt och det är även arbetsmiljöverket 

som ansvarar för att föreskrifterna efterlevs. Enligt Åke Norelius finns det ungefär 30-40 

inspektörer på byggsidan som jobbar för Arbetsmiljöverket och inspektörerna utför många 

inspektioner. Dock gäller inspektionerna aldrig enbart väderskydd utan inspektörerna har hela 

byggarbetsplatsen att gå igenom.  

  

Håkan Carlsson på Sydställningar i Sölvesborg AB håller med om att inspektioner är viktiga 

för att kontrollera att regelverket följs men anser att det idag finns för få inspektörer och 

därmed blir det för få inspektioner i helhet. Håkan Carlsson menar att för att regelverket ska 

följas ordentligt måste det inspekteras mer och oftare och även efter inledningsskedet. Som 

det är i nuläget är Arbetsmiljöverket duktiga på att inspektera ofta i början när en ny föreskrift 

eller standard har antagits men att det ”dör ut” efterhand. Han anser att inspektioner under en 

längre tidsperiod hade varit optimalt. Daniel Jacobsson på Olofson & Hanson håller med 

Håkan Carlsson att det utförs alldeles för få inspektioner och när det inte utförs inspektioner 

efterföljs heller inte regelverket. 

 

Det är inte bara Arbetsmiljöverket som bör kontrollera om regler och föreskrifter följs utan 

Håkan Carlsson anser även att STIB borde införa kontroller, där de kontrollerar auktoriserade 

företag. Genom att säkerställa att auktoriserade företag alltid håller sig till regler och 

föreskrifter urholkas inte auktorisationen och beställarna kan lita på att auktoriserade företag 

alltid följer de regler och föreskrifter som finns. Eftersom STIB är en så pass stor 

branschorganisation är deras förmåga att påverka stor och det borde utnyttjas till 

ställningsmontörernas fördel så att seriösa företag får en fördel genom att vara auktoriserade 

och genom att följa regler och föreskrifter (Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg AB).  

 

STIB har en sorts icke-kontroll, vilket innebär att beställarnas synpunkter på olika företag 

framkommer vid auktorisationsnämndens träffar. Har ett företag inte uppträtt professionellt 

eller inte upprätthållit sin del av avtalet gentemot beställaren får auktorisationsnämnden reda 

på det genom beställaren och då når informationen även andra beställare. De företag som 

handlar dåligt får därigenom ett visst rykte i branschen som till slut når framtida arbetsgivare, 

beställarna. Det finns alltså ingen formell kontroll men om auktorisationsnämnden misstänker 

att ett auktoriserat företag inte upprätthåller de krav som ställs för att bli auktoriserad och för 

att vidhålla auktorisationen kan auktorisationsnämnden pröva företaget och dra in 

auktorisationen om det skulle vara nödvändigt (Leif Nylén, STIB).   
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7.2 Intressekonflikter 

När en byggnadsställning med väderskydd ska monteras och användas finns det ett visst 

område som måste spärras av enligt föreskrifterna för byggnadsställningar. Den här 

avspärrningen ska göras för att säkerställa att tredje person eller andra medarbetare på 

byggarbetsplatsen inte ska bli skadade av nedfallande material/verktyg eller bli skadade vid 

annan montering/förflyttning. Avspärrningen fungerar alldeles utmärkt om du skulle råka 

bygga ute på en åker eller ett område där det inte bor en själ, oftast är så inte fallet. Generellt 

sett brukar byggnadsställningar behövas i mer befolkade områden så som städer, längs vägar 

och på andra platser där utrymmet är begränsat. Då uppkommer väldigt ofta en 

intressekonflikt med kommunerna, många kommuner ser gärna att avspärrningen är så liten 

som möjligt och under så kort period som möjligt. Ofta stämmer kommunens krav inte 

överens med föreskrifterna och då får föreskrifterna stryka på foten eftersom kommunen 

annars inte godkänner att ställningen får byggas (Håkan Carlsson, Sydställningar i Sölvesborg 

AB, Daniel Jacobsson, Olofson & Hansson, Leif Blixter, Västsvenska byggställningar, 

Anders Hermansson, Hermansson byggställningar, Andreas Björnqvist, HEAB). Andreas 

Björnqvist, kalkylchef på HEAB Bygg, påpekar att ett ställningsföretag ofta kommer in under 

en generalentreprenad och då kan det vara svårt att påverka hur stor avspärrningen ska vara 

eftersom ställningsföretaget kommer in efter ansökningarna till kommunen har gjorts.    

 

Kommunerna vill ofta att avspärrningarna varken ska störa trafik eller handel, vilket innebär 

att tredje person ofta kommer väldigt nära avspärrningarna. Det skapar i sig nya problem 

eftersom avspärrningarna ofta inte respekteras utan vissa enskilda individer tar sig friheter och 

går in på avspärrat område. När enskilda individer går in på avspärrat område skapar det 

risker eftersom de inte har behörighet att vistas där eller kunskapen för det (Håkan Carlsson, 

Sydställningar i Sölvesborg AB).  

 

 
 

Bild 11; Intressekonflikter uppstår ofta  

mellan kommunala, kommersiella och  

byggsäkra intressen, projekt i Halmstad  

(Hägg, Högskolan Halmstad). 
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Slutsats & diskussion 

Slutsatserna vi drar av intervjuer, litteraturstudier och egna erfarenheter är att 

väderskyddsbranschen är i stort behov av struktur och formalia. Det är på intet sätt en nyhet 

eftersom det är själva anledningen till varför rapporten skrevs från början, det som var nytt för 

oss var hur lite kunskap det egentligen fanns kring väderskydd och arbetet med dem 

nedskrivet.  

 

Det är fortfarande en relativt liten del av ställningsbranschen som arbetar med väderskydd på 

regelbunden basis men eftersom fenomenet blir allt vanligare måste företag ta sitt ansvar och 

ställa krav på myndigheter, beställare och entreprenörer för att se till att deras arbete blir 

säkert. Det är viktigt att det inte fuskas när upphandlingen av ett väderskydd görs, risker ökar 

med sämre produkter, alltför kort monteringstid och dålig projektering, vilket känns rätt 

logiskt men av handlingar att döma är det här inte något som är vida känt i branschen av 

beställare och entreprenörer. För montörerna däremot är det hur verkligheten ser ut idag, 

konkurrensen är stenhård och osäker. Företag tjänar på att ta genvägar gällande säkerhet och 

material, det lönar sig helt enkelt att utsätta människor för fler risker än nödvändigt. 

Beställarna är i många fall inte medvetna om att deras upphandlade företag tar genvägar för 

det finns ingen kunskap om vad prisskillnaden mellan olika företag innebär. Branschen blir 

osäker på grund av avsaknaden av föreskrifter, ingen vet vad som gäller eller vad som 

egentligen är bästa förfarandet. Det tycker vi är lite fel. Minst sagt.  

 

Föreskrifter och standarder behövs alltså på många plan, dels som något att följa vid 

dimensionering, projekteringen, dels något att följa vid användning, produktionen. Det är 

också viktigt på många andra sätt; dels för att säkerheten ska bli så bra som möjligt, dels för 

att det ska vara en jämn konkurrens och för att beställaren alltid ska veta vad denne får för 

pengarna.  

 

Avsaknaden av standarder och föreskrifter gör att instruktionsbehovet blir så mycket större 

och så mycket viktigare vid arbetet med väderskydd. Instruktionerna från leverantörer blir 

skillnaden mellan ett säkert och ett riskabelt bygge och därför måste leverantören bidra med 

klara, tydliga och genomarbetade instruktioner. Leverantörens instruktioner reglerar hur 

väderskydd ska förankras, monteras och demonteras på ett säkert sätt, det gör dem centrala 

vid arbetet.  

 

Ställningsföretagens egna rutiner kring säkerhetsarbetet och deras jobb med att utveckla 

checklistor och andra hjälpmedel har, enligt oss, varit förvånande bra, nästan föredömligt. Vi 

har blivit positivt överraskade över hur seriösa många företag är med sina rutiner och vi anser 

att det kanske är tack vare avsaknaden av föreskrifter. Det må låta lite konstigt men då företag 

inte har något att luta sig mot har det skapat utrymme för utveckling och innovativa idéer. Det 

man saknar, det söker man. Anledningen till den seriösa approachen kan vara, enligt oss, att 

ställningssidan har så hårda krav från ställningsföreskrifter på att en ställningsplan ska 

upprättas och riskanalyser dokumenteras. Det är en bra utveckling att det implementeras även 

vid väderskyddsbyggande, antagligen går det av bara farten och det borde utnyttjas när de nya 

föreskrifterna väl fastställs.  

 

Risker som uppkommer vid arbetet med väderskydd kan i många fall förebyggas genom 

säkerhetsutrustning och utbildningar. Sannolikheten att en montör råkar ut för en olycka är 

lägre än för en person som inte har samma utbildning och medvetenhet. I princip är ett 
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väderskydd en förlängning av en ställning och det är samma risker och förutsättningar vid 

arbetet med de båda. Moment som skiljer sig från vanligt ställningsarbetet är lyft med kran 

och de större vindlasterna i och med dukarna. Problemet med branschen är att det inte finns 

några utbildningar för väderskydd – som nämnt ovan – utan montören måste förlita sig på den 

ställningsutbildning som denne har fått. När oväntade situationer uppstår med ett väderskydd 

är det inte säkert att utbildningen riktigt räcker till och då ökar riskerna eftersom montören 

måste förlita sig endast på erfarenhet eller muntlig erfarenhetsåterföring.  

 

Väldigt lite forskning har gjorts över hur en dimensionering av ett väderskydd egentligen bör 

gå till, branschen är fortfarande okunnig i hur vindar egentligen påverkar väderskyddet och 

vart de kritiska punkterna hamnar och förflyttas beroende på utformning och vindstyrka.  

 

 Kontroller av väderskydd måste bli ett regelbundet inslag i branschen, myndigheter måste ta 

sitt ansvar. Här finns dock ett ”moment 22” som myndigheterna kan ha svårt att hantera; för 

att riktigt kunna statuera exempel måste myndigheterna kunna stödja sig på föreskrifter… och 

avsaknaden av föreskrifter är hela anledningen till varför vi skriver det här. Det blir krångligt 

för myndigheterna att försöka innesluta väderskydden i ställningarnas föreskrifter. Så även 

om kontroller är en nödvändighet kan det i vissa fall även vara en omöjlighet om inte 

väderskyddet är så riskfyllt att vem som helst kan peka ut bristerna.   

 

Vi är helt överens om att kontrollerna behöver skärpas men instämmer inte riktigt med STIBs 

förfarande. Att låta representanter i branschen diskutera, för att sedan svartmåla de företag 

beställarna inte har varit nöjda med, blir väldigt subjektivt och personligt. Har 

ställningsföretaget skött sig bra men inte kommit överens med beställaren kan de ändå hamna 

i dålig dager då det är beställaren som rapporterar till STIB. Tycker man inte om någon 

tenderar omdömet att bli lite sämre. Att det sedan är först då beställarna har börjat klaga som 

en bedömning av företagets auktorisation görs är också inte så vi hade skött det. Det innebär 

att ett företag kan fuska med säkerheten ganska länge innan de blir ”upptäckta”, sedan att 

STIBs auktorisation innebär fler krav än just säkerhet är givet men diskuteras inte här på 

grund av de avgränsningar vi har gjort. Nu ska vi inte helt svartmåla STIB här för det är tur att 

det finns en organisation som kan påverka myndigheter, hålla utbildningar och strukturera 

branschen genom att vara spindeln i nätet. STIB ökar kommunikationen mellan företag och är 

en länk mellan ställningsföretag, myndigheter och beställare. I den bästa framtiden – enligt 

oss – innebär en auktorisation hos STIB att alla föreskrifter följs och projekteringen är lika väl 

utförd som produktionen.  

 

Utbildning är en del av det som eftersöks i väderskyddsbranschen, dels för montörer och dels 

för beställare och entreprenörer. På montörsidan saknas det praktiska utbildningar som 

verkligen kan ge ett bra resultat, ofta är det teoretiskt inriktade utbildningar och det 

lärlingsbaserade lärandet har inga krav på sig att vara strukturerat. Eftersom väderskydd anses 

vara ett så pass riskabelt moment är utbildningar baserade på föreskrifterna viktigt, de risker 

som finns måste belysas och olika situationer måste kunna hanteras av montören. Det är inte 

möjligt i dagens läge då det inte finns någon erfarenhetsbank att ta stöd mot eller några 

föreskrifter att basera sitt arbete på. 

   

Utbildning för beställaren behöver inte vara så formellt utan kan bara innebära grundläggande 

information från montörerna och branschorganisationen om väderskydd, fördelar, nackdelar 

och vilka aspekter det finns att tänka på vid upphandling. Det behöver inte vara krångligare än 

så, beställaren är antagligen – förhoppningsvis? – mottaglig för information som kan förbättra 

säkerhet och slutgiltigt pris.  
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Både utbildningar och erfarenhetsåterföring måste anpassas till den bransch de ska användas i. 

Att ha helt teoretiska utbildningar i en bransch där merparten är mer praktiskt lagda är både 

ologiskt och onödigt arbete. På något sätt måste utbildningar kunna anpassas bättre till dem de 

är riktade mot. Det gäller även erfarenhetsåterföringen, vi anser att det borde på något sätt 

finnas en erfarenhetsbank med olika referensobjekt, tillvägagångssätt och lösningar men att 

man samtidigt måste ha i åtanke vid utformningen att skriven, teoretisk kunskap kan inte alla 

ta till sig utan det skrivna måste ha stöd av ritningar, illustrationer och personer man kan ta 

kontakt med för att få det förklarat.  

 

Det som behövs är en mer öppensinnad bransch som vill dela med sig av sina erfarenheter till 

en gemensam erfarenhetsbank, det är en utopi men vi har förhoppningar då väldigt många av 

de vi har intervjuat har varit väldigt hjälpsamma och öppna med hur de jobbar.  
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Sammanställning av telefonintervju 

De intervjuade i denna sammanställning är nämnda vid namn i första uttalandet och sedan 

endast vid företagsnamn. 

 
1. Jobbar ni med väderskydd? 

- Ja, vi har en inriktning på företaget som bara bygger och utvecklar hallar och väderskydd 

(Leif Åberg, marknadsutveckling bygg, Hallbyggarna Jonsered). 

- Ja, vi lämnar anbud 3-5 ggr om året och använder oss av antingen Haki eller Månsson 

(Daniel Jacobsson, projektansvarig/-ledare, Olofson och Hansson). 

- Jobbar mest med regnskydd annars anlitar vi Hallbyggarna Jonsered till att dimensionera 

och montera väderskydden (Leif Blixter, Västsvenska byggställningar). 

- Hyr ställningarna av HAKI och gör monteringen åt kunden, oftast används väderskydd när 

beställaren föreskriver det, inte ofta entreprenören som väljer det men det blir allt 

vanligare med väderskydd överhuvudtaget. Vid arbete med större spännvidder är det 

HAKI som sköter dimensioneringen men vid mindre spännvidder gör företaget det själv 

(Andreas Björnqvist, kalkylchef, HEAB).  

- Mer och mer eftersom beställarna kräver tätare byggen men många väljer fortfarande bort 

det för att det blir för dyrt (Martin Andersson, Xervon). 

 

2. Har ni haft några tillbud och/eller olyckor? 

- Nej, vi har säkerhetsutrustning (Bengt Andersson, VD, Bege plattform och ställning AB). 

- Nej (GP ställningar AB). 

- Nej vi har inte haft några olyckor eller tillbud tackvare bra dimensionering och 

välinformerade ställningsbyggare (Hallbyggarna Jonsered). 

- Nej inga olyckor men tillbud men då främst ställningsrelaterade och det är 

fallrisken som orsakat dem (Olofson och Hansson). 

- Vi har inte haft några olyckor där personal har skadat sig men ett väderskydd blåste av 

skenorna under stormen Gudrun (Västsvenska byggställningar). 

- Inga så här långt, olyckor och tillbud ska alltid rapporteras. Det kan finnas ett mörkertal 

bland tillbuden men rutinen att alltid rapportera finns åtminstone (HEAB).  

- Har haft en incident då en sektion på ett tak blåste av och hamnade i skogen, efter det 

bytte de leverantör för att få starkare produkter men inga personskador än så länge. 

Eftersom det är väldiga krafter när det blåser mycket är det viktigt att man följer de 

föreskrifter som finns för att undvika att hela ställningen följer med, istället ska dukarna 

släppa (Xervon). 

- Inget allvarligt som har resulterat i personskada (Bo Persson Byggställningar). 

 

3. Hur förebygger ni olyckor och tillbud? 

- All personal ska bära hjälm, skyddssele (livlina med dubbla krokar), glasögon. De har på 

företaget en policy som säger att de ska använda sele och arbetsställning när det behövs, 

men vem som avgör om det behövs är den enskilde arbetsledaren för varje projekt. 

Ställningsbyggarna är certifierade och ska kunna avgöra vilka situationer som kräver vad 

(Bege plattform och ställning AB). 

- Arbetar efter väglednings-PM (GP ställningar AB). 
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- Väderskydden får inte flyttas eller lyftas när vindstyrkan är över 10 m/s, i övrigt gäller 

vanligt ställningsbyggarvett (Hallbyggarna Jonsered). 

- Jobbar mycket med att bygga på mark och sedan med egenutvecklade lyft-ok lyfta på 

väderskyddet på ställningen, samt med service plattformar, fallskydd med räcken och 

vanlig ställningsarbetar-säkerhetsutrustning (Sydställningar). 

- Har ett system där vi går igenom och besiktigar utrustningen, alla har en personlig 

fallutrustning. De har även en generell riskanalys samt vid särskild riskanalys då tillfällen 

kräver detta, men ekonomin tillåter inte alltid att ha en specifik och den generella lägger 

stor tyngd på fallrisken (Olofson och Hansson). 

- Använder selar och bygger medvetet för andras säkerhet. De har inför varje projekt 

genomgång av riskanalys för särskilt projekt, oftast muntligt (Västsvenska 

byggställningar). 

- Främst genom information till de som ska bygga och de övriga inblandade. Det är alltid 

tvång på fallskyddsutrustning men det går inte alltid vara ute på plats och då gäller det att 

arbetarna följer de föreskrifter som finns. Företaget försöker undvika olyckor och tillbud 

genom att använda montageställning istället för att klättra på balkställningen. Speciellt vid 

stora konstruktioner är en montageställning nästan ett måste, då funkar det så att man 

monterar väderskyddsdelarna på samma ställe och sedan rullas de ut på räls till sina 

respektive platser (HEAB). 

- Det gäller att följa montageanvisningar och andra anvisningar på alla sätt, de monterar på 

marken och lyfter sedan upp sektionerna med kran och det gäller då att ställningen är bra 

förankrad. De främsta sätten att förhindra olyckor är att se till att avspärrningarna är 

ordentliga och att anvisningar följs (Xervon). 

- Att bygga ställningen säkert och hela tiden vara medveten om vad man gör. Arbetsledaren 

får lite teoretisk utbildning men det viktigaste är kompetensen hos medarbetarna(Bo 

Persson Byggställningar).  

 

4. Vilka risker finns det vid arbete med väderskydd? 

- Att trilla ner (Bege plattform och ställning AB). 

- Fallrisken är det stora riskmomentet men detta motverkas med sele (GP ställningar AB). 

- Att man inte har koll på hur de vertikala och horisontella krafterna verkar när man bygger 

upp skyddet, alltså hur man ska förankra ett väderskydd rätt, denna brist har lett till några 

ras (Hallbyggarna Jonsered).  

- Stora krafter vid förflyttning i och med vindfång, fallrisk vid uppbyggnad och riv av 

väderskydd samt vid lyft med mobilkran för att få upp väderskyddstaket på ställningen 

(sydställningar). 

- Fallrisk och klämrisk (Olofson och Hansson). 

- Fallskador, klämskador samt förslitningsskador då kroppen tar stryk vid tungt 

arbete (Västsvenska byggställningar). 

- Fallrisken är den mest uppenbara och överhängande faran speciellt i kombination med 

dålig väderlek kan fallrisken vara påtaglig. I övrigt är det vid arbete med kran som risker 

för skador kan uppkomma eller om en montör skulle råka tappa något. Trots att kunden 

saknar expertis för att öppna eller flytta väderskyddet brukar de vilja göra det själva ibland 

och det är oftast inga problem och skapar inga speciella faror eftersom snö- och vindlaster 

har tagits hänsyn till (HEAB).  

- Eftersom det monteras på marken måste montörerna upp och dra i taket samt fästa det och 

då är det viktigt med skyddssele. Vid förflyttningar brukar man montera något montörerna 
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kan stå på utanför väderskyddet (eller om de kan stå på ett annat hustak) för att öka 

säkerheten. Att dra i och ur duken använder man små elmotorer till vilket tar bort riskerna 

vid det momentet (Xervon).  

- Vid arbete med kran uppkommer det alltid risker, kranen kan haverera till exempel. 

Medarbetarna måste alltid tänka på vad de gör, det är när de slappnar av som olyckor 

händer, därför händer ofta olyckor på lägre höjder för montörerna beter sig annorlunda 

jämfört med jobb på högre höjder. Säkerheten krockar ofta med pengar och tidsåtgång, när 

man drar ner på den tillgängliga tiden eller budgeten bidrar det till att det blir fler risker. 

När man ska spara pengar så köper man in billigare material, projekteringen blir inte lika 

väl genomförd. Då är det viktigt att lägga in ett pris man kan stå för och de försöker 

undvika att lägga sig för lågt. Största riskfaktorn är egentligen mänskliga faktorn (Bo 

Persson Byggställningar). 

 

5. Hur ser instruktionerna från leverantörerna ut? Något som saknas? Något som behöver 

kompletteras? 

- de certifierade ställningsbyggarna ska kunna bygga, i och med sin certifiering. Det är det 
upp till dem att avgöra om de har tillräckligt med instruktioner och kunskap för att kunna 

montera/förflytta/demontera just det väderskydd de håller på med, annars är det upp till 

ställningsbyggaren att fråga leverantören(PERI, Layher) av ställningen om avsaknaden av 

instruktioner eller detaljbeskrivningar. Dagens instruktioner som de har är fullgoda. Han 
säger dock att tydliga instruktioner och monteringsanvisningar är väldigt bra och tryggt att 

ha trots att grunderna ska sitta i ställningsbyggarens utbildning(Bege plattform och 

ställning AB). 

- Vi ger själva ut montageanvisningar både muntligt och skriftligt men i dessa finns inga 

specificerade säkerhetsanvisningar förutom att man inte ska lyfta och flytta skyddet då 

vindkraften är över 10 m/s (Hallbyggarna Jonsered). 

- Vi gör våra egna instruktioner som består av riskbedömningar och 

handhavandeinstruktioner samt enklare anvisningar till brukarna av väderskyddet 

(sydställningar). 

- Vi får alltid med montageanvisningar från våra leverantörer vilket är viktigt, då 

väderskydd inte är något vi arbetar med vanligtvis, så det är en förutsättning för en säker 

montering. Montageanvisningarna är i form av en ritning (Olofson och Hansson). 

- Har inga instruktioner då vi lejer ut montaget till Hallbyggarna Jonsered (Västsvenska 

byggställningar). 

- Instruktionerna från leverantören är relativt tydliga och fungerar fint i en perfekt värld 

men att göra som HAKI anser och alltid montera från montageställning kan skapa 

problem eftersom det beror på arbetsplatsen utformning om det är möjligt att montera på 

det sättet. De saknar instruktioner för att montera på mark, att montera på mark är bra för 

det minimerar tiden som montörerna arbetar på hög höjd. De kompletterar även med egna 

interna instruktioner men det viktigaste är att killarna jobbar säkert och inte från vilket 

företag instruktionerna kommer (HEAB).  

- Av leverantören får de max vind- och snölast tillsammans med instruktioner men de 

saknar instruktioner för hur riktigt starka vindar ska behandlas, när det blåser orkanbyar 

ska de då ta ur dukarna eller låta dem sitta kvar? Väderskydden har blivit mer lättarbetare 

då det finns färre moment (Xervon).  

- I övrigt är rutinerna och instruktionerna från leverantören lite naiva; de går alldeles 

utmärkt att använda om du har ett utrymme stort som en fotbollsplan, en helt plan yta och 

underbart väder vid montering (Bo Persson Byggställningar).  
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6. Använder ni er av skriftliga instruktioner? 

- Ställningsbyggarna är utbildade och ska kunna det de gör (Bege plattform och ställning 

AB). 

- Ja, vi har utvecklat egna skriftliga instruktioner men förlitar oss på våra högutbildade 

ställningsbyggare (GP ställningar AB). 

- Ja, vi har utvecklat egna, eftersom vi själva är leverantörer av våra väderskydd 

(Hallbyggarna Jonsered). 

- Ja, en typ av riskanalys som vi alltid går efter och som vi utvecklat själva (sydställningar). 

- Nej, den består utav en ritning och muntlig genomgång av en insatt person (Olofson och 

Hansson). 

- Ja, i form av riskanalyser och monteringsanvisningar. Oftast åker vi snålskjuts på 

beställarens riskanalys och endast egenkontrollen är specifik så att rätt ställning är byggd 

för rätt ändamål (Västsvenska byggställningar). 

- Japp, varje jobb kräver riskbedömning och det får killarna i pappersform. I riskbedömning 

så värderas riskerna, vilka åtgärder som kan behöva tas och den som ansvarar för att 

arbetet är säkert. När de lämnar offert så är det med beskrivning hur arbetet ska gå till plus 

en muntlig förklaring hur det kommer gå till (HEAB).  

- Det görs alltid arbetsberedningar innan lyft och riskanalyser är vanligt. Riskanalyserna får 

montörerna ut på papper och det ser ut som en vanlig checklista men är inte specifik för 

väderskydd. Väldigt ofta samarbetar de med som utför byggnationen när det gäller 

beredningar och riskanalyser (Xervon). 

- Det görs en separat riskbedömning för varje projekt för att analysera det specifika 

projektet och för att alla projekt är olika. De har möten varje dag där det gås igenom 

dagens göromål och vilka risker som finns i samband med dessa, ofta samarbetar de med 

entreprenören. Det är svårt att bedöma risker eftersom varje projekt är olika och har olika 

förutsättningar men det är inte farligare att montera väderskydd (Bo Persson 

Byggställningar). 

 

7. Hur ser kompetensutvecklingen ut (arbetare)? 

- Vi skickar våra ställningsbyggare på STIB-utbildningar (Bege plattform och ställning 

AB). 

- Vi har 3st förstamontörer som praktiskt för vidare sin kompetens ute på arbetsplatserna 

samt STIB:s utbildningsprogram (Sydställningar). 

- Står still, ställningsbyggarna är så kompetenta de kan bli efter att de gått som lärling hos 

en erfaren och kompetent medarbetare (Olofson och Hansson). 

- Utbildar via STIB (Västsvenska byggställningar). 

- Det finns en egen del av HEAB som kallas för HEAB-skolan som omfattar hur 

montörerna ska hantera kunder, säkerhet och deras leverantör HAKI har också en egen 

utbildningsdag. Förutom det här används STIB för att montören ska bli fullbetald och lite 

interna kurser men det viktigaste är det lärlingsbaserade lärandet. Den mesta erfarenheten 

kommer från att gå tillsammans med två fullbetalda och lära sig från dem(HEAB).  

- Man använder sig av lärlingsmetoden, det finns några montörer som är väldigt duktiga på 

väderskydd och då försöker man alternera de montörer som jobbar runt om att för 

kompetensen ska föras vidare. HAKI, leverantören, kan bidra med monteringsanvisningar 

och alla beräkningar får de också av leverantören (Xervon).  
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8. Vilka moment ses som riskmoment, när känner man sig osäker? 

- Ställningsbyggarna är utbildade att göra enkla riskanalyser från projekt till projekt så det 

är inga specifika moment som är extra riskabla (Bege plattform och ställning AB). 

- Ser inga direkta riskmoment då det mesta görs på marken men det är spännviddsutredning 

och snölastutredning som är riskmoment vid dimensioneringarna (Hallbyggarna 

Jonsered). 

- Då skyddet lyfts från mark och ska förankras samt släppas loss från mobilkran är den 

främsta risken. Även halk- och fallrisk (Sydställningar). 

- Då man byggt skyddet på marken och ska ”landa” det på ställningen är det petigt och 

jobbigt med vindpåverkan och detaljer som ska klaffa (Olofson och Hansson). 

- Innan man får på skyddsräcken samt blåsten är ett stort riskmoment (Västsvenska 

byggställningar). 

- När man reser takstolarna kan vara lite riskfyllt och även att sätta i dukarna, vilka de 

häftar fast uppe på taket vilket innebär att montören måste vara uppe på taket för att 

skruva fast dukarna och det ger en klar risk. De större väderskydden har börjat med att ha 

dukar som man drar i istället vilket är bättre då de större väderskydden ofta är högre 

(HEAB). 

- Det finns inga speciella riskmoment, det monteras en brygga för att man säkert ska kunna 

röra sig och när montörerna måste klättra är det sele som gäller (Xervon).  

 

9. Vilka förbättringar skulle kunna göras? 

- Girighet får inte gå före säkerhet (Olofson och Hansson). 

- Vikten på material hade varit bra om det gick och ändra (Västsvenska byggställningar). 

- Nya insättningsmöjligheter för dukarna uppe på taken och också möjligheten med gavel- 

och takskyddsräcke. Visserligen innebär räckena en risk i sig eftersom det kan bli 

isbildning där så en utveckling där hade varit bra (HEAB).  

- Att slippa momentet att få i och ur dukarna genom mänsklig kraft hade varit bra därför 

hade det kanske behövts lite starkare motorer som orkar dra dukarna även när det har 

frusit för då hade montörerna sluppit klättra (Xervon). 

 

10. Utsätts tredje person för några risker? 

- Vid felaktigt förankrade väderskydd som leder till ras drabbas ofta tredje person eftersom 

det är denne person som inte är medveten om riskerna (Hallbyggarna Jonsered). 

- Lyft med mobilkran är särskilt farligt för tredje person (Sydställningar). 

- Att spärra av under lyftet eller att man bygger på ett avspärrat område gör att risker för 

tredje person minimeras, men detta är ofta en merkostnad, då man måste kontakta 

kommun och få en plan för avspärrning, vilket försämrar konkurrenskraftigheten. Att det 

byggs väderskydd utan korrekta beräkningar skapar enorm osäkerhet för tredje person 

(Olofson och Hansson). 

- Främst inne i staden är tredje person hotad, då är det viktigt med avspärrningar. Risk att 

man inte får spärra av så mycket som man vill men det är ändå viktigt att vara försiktig 

och aldrig chansa (Västsvenska byggställningar). 

- Tredje person kan bli utsatt om det snöröjningen sköts ordentligt, beställaren ansvarar för 

att det ska vara is- och snöfritt uppe på väderskyddet. Det finns en intressekonflikt kring 

hur stor avspärrningen ska vara. Oftast vill kommunen att så lite som möjligt ska spärras 

av och kommer ställningsmontören in under en generalentreprenad så kan de inte påverka 

så mycket som de vill och då får de lita på killarna helt enkelt (HEAB).  
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- Tredje person ska inte utsättas för några risker genom avspärrningarna runt arbetsplatsen 

(Xervon). 

- Oftast är det 3: e person som utsätts för störst risk och det är genom att det blir en 

intressekonflikt inne i städer osv. Kommunen vill inte gärna spärra av allt för mycket 

medan ställningsbyggarna vill spärra av så mycket som möjligt för att förhindra att 3:e 

person kommer till skada (Bo Persson Byggställningar).  

 

11. Erfarenhetsåterföring? 

- Indirekt via erfarna medarbetare till unga lärlingar, men ingen aktiv erfarenhetsåterföring 

(Olofson och Hansson).  

- Att bättra på beställarens kunskaper så de är medvetna om vad de beställer, vad som måste 

tas hänsyn till, hade varit bra. Att minska okunskap genom att t.ex. ha en ställningskille 

med redan i projekteringen (Västsvenska byggställningar). 

- Försöker jobba aktivt med erfarenhetsåterföring genom att dokumentera projektet, främst 

genom fotografier, och föra erfarenheten vidare genom att ta upp problem och lösningar i 

de interna utbildningarna. Företaget håller även på att utveckla en projektdatabas över hur 

man löste olika projekt (HEAB).  

 

12. Övriga synpunkter? 

- Arbetsmiljöverket borde reglera det hårdare med hur man får bygga och inte bygga. Det 

borde tillkomma någon reglering, regleringen efterföljs inte för det finns ingen kontroll 

(Olofson och Hansson).  

 

 

 

 

 


