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Abstract
Type examination rules for temporary structures
Products can be certified by SP Technical Research Institute of Sweden. Issue of a type
examination certificate is subject to establish that the product meets the requirements of
relevant standards, regulations etc.
This document sets out the requirements for type examination of the following types of
temporary structures made of prefabricated elements:
•
•

Façade scaffolds, service and working scaffolds, mobile access towers, components to
these products; couplers for use in working scaffolds made of steel tubes;
Ladders and trestles.

The regulations relate to technical requirements in terms of bearing capacity, stability and
safety for use; directions for quality control procedures and general conditions for certification. The technical requirements are in accordance with the provisions of Arbetsmiljöverket
(Swedish Work Environment Authority), i.e.:
•
•

AFS 2013:4 Scaffolds, (scaffolds, towers and couplers), these provisions have July 1, 2014
replaced the former AFS 1990:12 and
AFS 2004:3 Ladders and trestles, including revisions in accordance with AFS 2011:12 and
AFS 2014:17.

After finalized type examination, a type examination certificate is issued, see Appendix 1.
According to AFS 2013:4 SP shall verify conformity of the product with the type examined
sample at least once per year. This verification is only applicable for products type examined
against the new code. The verification is made by sampling at the producer or the supplier of
the product.
Key words: Certification, type examination, temporary structures, prefabricated, scaffolds,
mobile access towers, couplers, ladders, requirements
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Förord
Dessa regler anger villkor för typkontroll av prefabricerade temporära konstruktioner för bekräftelse av krav i Arbetsmiljöverkets regler. Följande temporära konstruktioner omfattas av
reglerna:
•
•

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar;
Stegar och arbetsbockar.

De tekniska kraven enligt reglerna, som avser främst bärförmåga, stabilitet och säkerhet vid
användning, överensstämmer med kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd
enligt följande:
•
•

Ställningar och kopplingar; - föreskrifter i AFS 2013:4 Ställningar, dessa har den 1 juli
2014 ersatt de tidigare föreskrifterna AFS 1990:12 Ställningar;
Stegar och arbetsbockar; - föreskrifter i AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar (inkl
ändringar i AFS 2011:12).

Vid godkänd typkontroll utfärdas typkontrollintyg/certifikat, se exempel i bilaga 1.
Enligt AFS 2013:4 ska SP minst en gång per år kontrollera att typkontrollerad ställningsprodukt
överensstämmer med typkontrollerat exemplar. Denna kontroll gäller endast för produkter
som typkontrollerats mot den nya föreskriften. Denna verifierande kontroll utförs av SP efter
stickprovsmässigt provuttag hos tillverkaren eller leverantören av produkten.
Reglerna bygger på gällande föreskrifter. Revidering kan bli aktuell om nya föreskrifter införs
eller som en följd av erfarenheterna av reglernas tillämpning.
Dessa regler ersätter tidigare utgåva av reglerna daterade mars 2015.

Borås i november 2015

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Lennart Månsson
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1

Inledning

1.1

Allmänt om certifiering vid SP

Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav
ställda i standard eller annan kravspecifikation. Certifiering vid SP handläggs av en från
provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten har en certifieringsstyrelse med
representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta expertgrupper för olika
produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av produkter vid SP bedrivs i enlighet
med SE-EN ISO/IEC 17065. För SPs certifiering av produkter gäller ”Generella regler för
certifiering av produkter CR000”.
Produkter som efter en inledande bedömning med t ex provning, visar att de uppfyller ställda
krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket bl a kan innebära tillstånd
(licens) att använda någon form av märke.
Certifierade produkter införs i SPs förteckning, vilken finns på SPs hemsida, www.sp.se, och
uppdateras fortlöpande. För produkter typkontrollerade enligt SPCR064 publiceras även
typkontrollintygen och certifikaten på SPs hemsida.

1.2

Typkontroll eller certifiering av temporära konstruktioner

Dessa regler är utformade för att följa kraven för typkontroll enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Därför används begreppen typkontroll och typkontrollintyg i betydelsen
certifiering respektive certifikat.

1.3

Omfattning

Dessa regler omfattar typkontroll för temporära konstruktioner, som enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter ska underkastas typkontroll nämligen:
•
•

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar; föreskrifter i AFS 2013:4 Ställningar;
Stegar och arbetsbockar; - föreskrifter i AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar (inkl
ändringar i AFS 2011:12 och AFS 2014:17).

Dessa regler omfattar följande moment
1.
2.

Utvärdering av produktens egenskaper
Uppföljande årlig kontroll för att fortlöpande verifiera produktens egenskaper. Kontrollen
sker genom provning av exemplar tagna från marknaden eller från tillverkarens lager,
enligt avsnitt 5 i detta dokument. (gäller för ställningsprodukter)
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2

Krav

2.1

Allmänt

Typkontrollintyg kan ställas ut efter att utvärdering av produktens egenskaper har utförts med
godkänt resultat, samt, när det gäller ställningsprodukter, att ett avtal om uppföljande
kontroll har tecknats.
•
•
•
•

2.2

Processen för utvärdering framgår av avsnitt 3
Tekniska krav framgår av avsnitt 4.
Krav på den uppföljande kontrollen framgår av avsnitt 5.
Övriga villkor framgår av avsnitt 6.

Giltighetstid

Giltighetstiden för typkontrollintyg är normalt fem år för stegar och arbetsbockar och tio år
för ställningar och kopplingar. Efter ansökan från innehavaren av typkontrollintyg kan
giltighetstiden förlängas med fem respektive tio år i taget, s.k. förnyad typkontroll.

2.3

Förnyad typkontroll

Vid förnyad typkontroll görs följande bedömningar:
• Har regelverket, standarderna, SP:s certifieringsregler eller interna instruktioner och
tolkningar ändrats?
• Har produkten eller någon komponent i produkten ändrats?
• Finns andra skäl att se över produkten eller det tekniska underlaget från tidigare
typkontroll?
Beroende på detta kan beräkningar och/eller provningar av produkten behöva göras om.
Ifall inga förändringar enligt ovan finns, görs för ställningar en okulär besiktning av produkten,
stickprovskontroll av komponenters materialkvalitet, dimensioner, utformning och
bärförmåga (teoretiskt eller genom provning), granskning av monteringsinstruktioner och
annat informationsmaterial från innehavaren, erfarenheter av produktens användning samt
översyn av tidigare genomförd granskning.
Ifall inga förändringar enligt ovan finns, görs för stegar och arbetsbockar en okulär besiktning
och provning av stickprovsmässigt uttagna typer, granskning av monteringsinstruktioner och
annat informationsmaterial från innehavaren, erfarenheter av produktens användning samt
översyn av tidigare genomförd granskning.

2.4

Krav på årlig kontroll av ställningsprodukt

Tillverkningsställen och lagerplatser för produkten där provuttag kan utföras för SPs årliga
verifierande kontroll ska redovisas för SP.
Det ska finnas ett avtal om årlig kontroll, enligt avsnitt 5, mellan tillverkare, importör eller
distributör och SP.
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3

Typkontrollprocessen

3.1

Ansökan

Ansökan om typkontrollen ska ske skriftligen och vara åtföljd av:
•
•
•

Tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av dennes representant, också
dennes namn och adress. Använd blankett för ansökan om produktcertifiering, som finns
på SPs hemsida.
Tekniskt underlag, se avsnitt 4.2 för specifika krav.
Förslag till märkning, se avsnitt 4.3 för specifika krav.

3.2

Granskning av ansökan

Vid granskningen av ansökan kontrollerar SP att ansökan är komplett, och att ansökan kan
hanteras inom reglerna. Granskningen kan innebära att SP inte kan åta sig uppdraget, vilket då
meddelas till kunden med motivation.
Om ansökan accepteras meddelas kunden genom att en orderbekräftelse sänds till kunden.
En utvärderingsplan fastställs. De väsentliga delarna i planen framgår under 3.4 nedan. Om
underleverantör för provningar och/eller beräkningar etc måste anlitas meddelas kunden
detta. Kunden har rätt att invända mot vald underleverantör.

3.3

Provföremål

Provföremål i den omfattning som krävs ska tillhandahållas och sändas in av kunden.

3.4

Utvärdering

Vid utvärderingen granskas produktens egenskaper genom provningar, beräkningar etc. enligt
nedan. Utvärderingen består också av en granskning av det tekniska underlaget och förslag till
märkning, samt att ett avtal om den fortlöpande kontrollen har upprättats ifall aktuellt.

3.4.1

Prefabricerade ställningar och komponenter till dessa

Ställningar och komponenter granskas enligt AFS 2013:4, bilaga 1 och enligt avsnitt 4.1. För
fasadställningar, hantverkarställningar och rullställningar gäller också vad som anges i dessa
certifieringsregler under punkterna3.4.2, 3.4.3 respektive 3.4.4 nedan.
Enskilda komponenter till ställningar, t.ex. plattformar, kan typkontrolleras separat, dock ska i
så fall anges vilka ställningar de kan användas i eller vilka villkor som gäller för att de ska
kunna användas.

3.4.2

Fasadställningar

För fasadställningar kontrolleras bärförmågan av en kritisk systemkonfiguration av ställningen
med specificerad utformning vid 24 m höjd, i enlighet med provnings- och beräkningsmetoder
angivna i 4.1. Fasadställningen kan därefter godkännas vid mindre höjd, bredd, upplagslängd
på plattformar etc, dvs för utformningar som innebär minst samma säkerhet mot brott som
den utvärderade 24 m-ställningen. För varje angiven lastklass i typkontrollintyget ska
ställningen kunna byggas till 24 m. I övrigt gäller 3.4.1 ovan.

3.4.3

Hantverkarställningar

Hantverkarställningars bärförmåga kontrolleras enligt provnings- och/eller
utvärderingsmetoder angivna i 4.1. Stabiliteten kontrolleras genom provning enligt 4.1. I
övrigt gäller 3.4.1 ovan.
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3.4.4

Rullställningar

Rullställningars bärförmåga granskas mot kraven i SS-EN 1004, dock från höjden 2,0 m. Om
tillämpligt görs stabilitetsprov av ställning vid höjder under 2,0 m enligt 4.1. I övrigt gäller
3.4.1 ovan.

3.4.5

Kopplingar

Kopplingar granskas mot kraven i AFS 2013:4. Utav kopplingar klassificerade enligt SS-EN 74-1,
-2 och -3 godtas endast klass B eller BB. Samtliga kopplingar ska vara skruvkopplingar (ej
kilkopplingar). Skarvkopplingar ska vara av typ SF.

3.4.6

Stegar

Stegar granskas mot kraven i gällande föreskrift enligt 4.1. Stegar som uppfyller kraven enligt
SS 2091 utgåva 4 eller, ifall tillämpligt, SS-EN 14183 uppfyller också de tekniska kraven enligt
dessa certifieringsregler.

3.4.7

Arbetsbockar

Arbetsbockar granskas mot kraven i gällande föreskrift enligt 4.1.

3.5

Granskning och beslut

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut. När
beslut om certifiering tagits utfärdas ett typkontrollintyg som levereras till den sökande.
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4

Kravspecifikationer

Temporära konstruktioner ska uppfylla kraven på bärförmåga under uppförande, användning
och nedmontering samt kraven på säkerhet och lämplighet vid användning enligt refererade
dokument och kapitel i dessa. Kraven vad gäller bärförmågan kan verifieras genom provning
och/eller beräkning. Detta kapitel redovisar även krav på det tekniska underlaget samt krav på
märkning.

4.1

Typprovning, beräkningar och krav

Typprovning och beräkningar för bestämning av bärförmåga kan utföras enligt de metoder
som anges i tabell 1. Även andra metoder kan användas men måste i så fall innebära att minst
samma säkerhetsnivå uppnås som vid provning och beräkning enligt refererade metoder. Resultatet av provningar och beräkningar kan i tillämpliga fall komplettera varandra.
Tabell 1

Provningsmetoder, beräkningsmetoder och krav*.
Beträffande alternativ vid revidering av äldre typkontrollintyg, se avsnitt 4.2.

Produkttyp

Provningsmetod

Beräkningsmetod

Krav

Fasadställningar
(se även
följande sida)
Hantverkarställningar,
h=1,25 – 2,00 m
Rullställningar,
h=2,0 – 12 m

SS-EN 12810-2 och
SS-EN 12811-3
SP-metod 4026
SP-metod 1744
(stabilitetsprov)

SS-EN 12810-2 och
SS-EN 12811-1
SP-metod 4026
Enligt vedertagna
ingenjörsmetoder

AFS 2013:4 och
SS-EN 12810-1

SS-EN 1004, 7.5.2, 7.5.3
SS-EN 1004, Bilaga A
SP-metod 1744
(stabilitetsprov) vid
höjd < 2 m
Om nödvändigt tas metod
fram i enskilt fall

SS-EN 1004
Enligt vedertagna
ingenjörsmetoder
med 2:a ordningens
teori
Enligt vedertagna
ingenjörsmetoder

AFS 2013:4 och
SS-EN 1004 från h=2,0 m

Kopplingar

SS-EN 74-1,
SS-EN 74-2 och
SS-EN 74-3
SP-metod 4026

-

Stegar

SS 2091 Utgåva 4, kap E,
Kökspallar SS-EN 14183

-

Arbetsbockar

AFS 2004:3

-

Övriga
ställningar

AFS 2013:4

AFS 2013:4, och
SS-EN 12810-1 i
tillämpliga delar samt
SS-EN 12811-1
SS-EN 74-1, endast
klass B eller BB.
Samtliga kopplingar ska
vara skruvkopplingar (ej
kilkopplingar).
Skarvkopplingar ska vara
av typ SF
AFS 2004:3 och SS 2091
Utgåva 4 (stegar) resp.
SS-EN 14183 (kökspallar)
AFS 2004:3

* Utgåvor av standarder: SS-EN 12810-1:2004, SS-EN 12810-2:2004, SS 2091 utgåva 4,
SS-EN 12811-1:2004, SS-EN 12811-3:2002
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4.2

Krav på tekniskt underlag

För aktuell produkt ska sökanden redovisa ett tekniskt underlag som kan bestå av provningsrapport, beräkningar, ritningar, produktbeskrivning, monteringsinstruktioner, märkningsförslag mm.
Provningsrapport ska visa att de tekniska kraven enligt avsnitt 4 uppfylls. Äldre rapport kan
utnyttjas förutsatt att provningen skett under samma förhållanden som en ny provning skulle
ha gjort, att provningsförfarandet innebär att säkerheten mot brott etc. blir minst lika stor
som med metoderna enligt avsnitt 4.1 samt att produkten överensstämmer med det tidigare
typprovade exemplaret från säkerhetssynpunkt.
Beräkning ska visa att de tekniska kraven enligt avsnitt 4.1 uppfylls. Beräkningen ska vara
utförd enligt beräkningsmetod i avsnitt 4.1 eller enligt annan metod som innebär att säkerheten mot brott etc. blir minst lika stor.
Av ritningar och produktbeskrivning ska framgå produktens mått och dimensioner, materialkvalitet, typbeteckning, ytbehandling, etc.
Av instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel ska klart framgå hur
produkten monteras, används, monteras ned och underhålls, vilka komponenter som ingår
samt för vilken lastklass eller last produkten är dimensionerad och, om så behövs, hur
dimensioneringen i det enskilda fallet görs. I monteringsinstruktioner ska också anges att
produkten är typkontrollerad av SP, typkontrollintygets nummer samt finnas kopia av SPmärket. Monteringsinstruktioner ska vara på svenska.
Av märkningsförslag ska framgå hur produkten märks.
Samtliga handlingar ska vara godkända innan typkontrollintyg lämnas. Monteringsinstruktioner kan godkännas i konceptform, men ska i slutlig, fastställd form insändas till SP inom tre
månader från typkontrollintygets datum. Handlingar ska vara försedda med beteckning samt
senaste revideringsdatum.
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4.3

Krav på märkning

Märkningens utformning, som ska godkännas av SP, ska för respektive produkt innehålla och
vara placerad enligt vad som framgår av tabell 2 nedan. Den ska vara på svenska. Märkning av
stegar och arbetsbockar kan göras på etiketter, förutsatt att dessa har tillfredsställande
tydlighet och varaktighet. Storleken på märket, se exempel på nästa sida, ska vara minst
25 x 40 mm.
Tabell 2
Produkttyp

Märkning
Innehåll

Rullställningar, • SP-märket (se nästa sida)
hantverkar• Typkontrollintygets nummer
ställningar
• Märke för innehavare av typkontrollintyg eller
tillverkare eller leverantör
• Beteckning enligt SS-EN 1004 (ej för
hantverkarställningar)
• ”Instruktioner för uppförande och användning
ska följas noga” (ej för hantverkarställningar)
Rullställningar, • Identifikation av produkt eller innehavare av
hantverkartypkontrollintyg eller tillverkare/leverantör*
ställningar
• Tidskod*
Fasadställningar och
övriga ställningar
Kopplingar

• Identifikation av produkt eller innehavare av
typkontrollintyg eller tillverkare/leverantör*
• Tidskod*

• Identifikation av produkt eller innehavare av
typkontrollintyg eller tillverkare/leverantör*
• Tidskod*
• Övrigt enligt SS-EN 74-1, -2 eller -3
Stegar och
• SP-märket (se nästa sida)
arbetsbockar • Typkontrollintygets nummer
• Namn/logotyp på innehavare av typkontrollintyg samt tillverkare eller importör
• Produktnamn och/eller typbeteckning
• Tillverkningsår och -månad alternativt tillverkningsnummer
• Text ”Typkontrollerad enligt AFS 2004:3”**
• Monteringsanvisning om erforderligt
Stegar
• Stegtyp enligt SS 2091, utgåva 4 eller
SS-EN 14183
• Antal personer som samtidigt får beträda
stegen
Arbets-bockar • Antal personer som samtidigt får beträda
arbetsbocken

Placering (om annat än
på varje produkt)
På synlig plats i ögonhöjd på vertikalramen
eller på annan lämplig
komponent på alla
ställningar

Varje huvudkomponent
såsom ram, plattform,
skyddsräcke, tillträdesled etc
Varje huvudkomponent
såsom spira/ram, balk,
plattform, skyddsräcke,
tillträdesled etc

På varje del

På varje stegdel

* Varaktig märkning t ex genom prägling
** Denna text kan ersättas av SP-märke, se följande sida.
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SPs certifieringsmärke
ställningar

SPs certifieringsmärke för
stegar och arbetsbockar

SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner – SPCR 064 – 2015-11-26 ©.

13

5

Årlig kontroll av ställningsprodukter

5.1

Genomförande

Den verifierande kontrollen av typkontrollerade ställningsprodukter utförs av SP genom provuttag hos tillverkare eller leverantör minst en gång per år vid tidpunkter som bestäms av SP.

5.2

Provning och kontroll

5.2.1

Provuttag

Provuttag ska normalt göras vid tillverkningsställe eller lagerplats men även andra platser för
provuttaget kan förekomma. Besöken kan vara aviserade eller oaviserade bl.a. beroende på
bemanningen hos tillverkaren/distributören vid platsen. Provuttaget görs i den omfattning
som krävs för att genomföra de provningar som anges i 5.2.2. I de fall SPs provning kan
genomföras på plats t.ex. vid enbart måttkontroll behöver provuttaget inte medtas till SP.
Märkningen av utvalda produkter dokumenteras.

5.2.2

Provning

Provning genomförs normalt i den omfattning som anges i tabell 3. Andra antal kan
förekomma beroende t.ex. av antalet varianter av produkten, likheter mellan olika
komponenter och resultatet av tidigare provningar.
Tabell 3

Omfattning av provning vid årlig kontroll

Produkttyp

Antal
komponenter
5–7

Exempel på provningar

Rullställningar

3–5

Hantverkställningar

1–3

Komponenter

1–3

Utförande (visuellt)*
Dimensioner*
Materialprov
Komponentprov (t.ex. styvhetssamband)
Bärförmåga

Kopplingar

2–5

Enligt SS-EN 74-1, -2 och -3

Fasadställningar

* Utförs för alla komponenter

5.3

Rapportering

Resultaten av den årliga kontrollen ska rapporteras skriftligt till tillverkaren och – om
innehavaren av typkontrollintyget är annan än tillverkaren – även till intygsinnehavaren.

5.4

Åtgärder om produkt blir underkänd

Om vid SPs årliga kontroll ger underkännande initierar SP Certifiering en utredning om
orsakerna. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller återkallande
av typkontrollintyget.

SPs regler för typkontroll och certifiering av temporära konstruktioner – SPCR 064 – 2015-11-26 ©.
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Övriga villkor

Villkoren enligt ”Generella regler för certifiering av produkter CR000” avsnitt 0 – 0.9 samt
avsnitt 5 gäller med följande förtydliganden/undantag beträffande ”0.7 Sekretess”:
•

•
•
•

”SP kan lämna ut kopior av eller publicera certifikat med tillhörande handlingar.” Med
tillhörande handlingar avses offentliga dokument som eventuellt åberopas i
typkontrollintyg t.ex. monteringsinstruktioner, övriga uppgifter som t.ex. tekniskt
underlag från typkontrollen är däremot sekretesskyddade.
SP översänder kopia av skrivelse med anmodan om korrigerande åtgärder, med tillhörande underlag till skrivelsen, till Arbetsmiljöverket.
SP håller under typkontroll av en produkt information om uppdraget tillgängligt för
Arbetsmiljöverket
SP håller information om en typkontrollerad produkt tillgänglig för Arbetsmiljöverket, och
kommer på begäran att utelämna alla handlingar som legat till grund för typkontroll av
produkten.
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SPCR 064 - Historik

2005-10-03 Ändringar efter samrådsmöte + typkontrollintyg på hemsida
2008-04-07 Ändringar efter samrådsmöte samt mindre uppdateringar
2008-05-21 Ändringar efter diskussion med Åke Norelius, Arbetsmiljöverket
2012-11-07 Revidering med förlängning av period, Lennart Aronsson
2013-05-15 Revidering, Gunnar Söderlind
2013-05-16 Tillägg av SS-EN 14183 på sid 7 och 10
2013-05-21 Tillägg/ändringar från AV
2014-08-14 Revidering pga AFS 2013:4, Gunnar Söderlind
2014-09-17 Uppdateringar av Lennart Månsson, bl.a. referens till CR000
2014-11-20 Revidering pga Arbetsmiljöverkets synpunkter
2015-03-30 Revidering av certifieringsprocess och kravspecifikationer mm, Lennart Aronsson
2015-11-26 Uppdatering, hänvisning till frivillig certifiering tagits bort, Lennart Aronsson
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TYPKONTROLLINTYG
xxxxxx
Fasadställning
Innehavare/Tillverkare
Xxxx

Leverantör
Xxxx

Produktnamn
XXXX

Produktbeskrivning
Enligt sidorna 2-8 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr
5Pxxxx.

Kravspecifikation
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (SPs certifieringsregler
SPCR 064) och SS-EN 12810-1.

Tillåten belastning
Lastklass 3 – 5 (2,0 – 4,5 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning
Samtliga huvudkomponenter ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår
(2 siffror) och med tillverkarens logotyp. Produkterna kan också förses med SP-märket enligt
nedan.

Giltighetstid
Typkontrollintyget gäller längst till och med den XX månad 2025.

Övrigt
SP utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064.
Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat xx månad 200X och
utfärdades ursprungligen den xx månad 200X.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

NN

NN

Chef Certifiering

Certifieringsingenjör
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Produktbeskrivning för ………….
Utformning
…… modulställning består av spiror, längd- och tvärbalkar, horisontalstag, vertikal- och
plandiagonaler, plattformar, skyddsräcken, konsoler mm enligt nedanstående
komponentförteckning. Spirskarven utgörs av en hylsspirskarv dvs en skarvtapp i toppen av en
spira som ovanliggande spira placeras på. Anslutningen mellan balkar, diagonalstag och spiror
utgörs av en kilkoppling som fästs till på spirorna fastsvetsade kransar. Tillträdesleden utgörs
av trappor monterade vid extra spiror intill ställningen. Ingående komponenter framgår av
nedanstående förteckning.
Ställningen kan byggas med olika kombinationer av bredd, längd och höjd.
Komponent
Bottenskruv
Spira

Mått (mm)

Artikelnummer

Längd …..
Längd …..

Övriga tillbehör: Sprint till spirskarv, fotlistlås, ….

Dimensioner
Komponent
Spiror, horisontalbalkar, diagonaler
Längdbalkar
Bottenskruv
Skyddsräcken
Skyddsräcksramar

Dimensioner (mm)
Ø48,3×3,2
Ø33,7×3,25
Trapetsgängad Ø38×6
Ø28×2,5
Ø33,7×3,25
Ø32×2,0
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Utvärderade systemkonfigurationer
1.

Utvärderade systemkonfigurationer.
(1)
(2)
(3)
Lastklass
4
Tillåten last (kN/m²)
3,0
Facklängd (m)
3,0
2,5
Fackbredd (m)
1,25
Överbryggningsbalk2)
X
Ställningsplan1)
Stålplank på alla plan
Bomlagshöjd, max (m)
2,0
Bygghöjd, maximal (m)
- utan konsoler
25
25
25
- med konsol 0,3 på alla plan 18
25
1)
2)

Vid beräkningarna har ställningsplanens vikt antagits vara 25 kg/m².
Utförande med överbryggningsbalk, se figur på sid 5.

2.

Vid utvärderingen av systemkonfigurationerna har ställningens maximala bärförmåga
bestämts, dvs bärförmågan vid en bygghöjd som är 25 m eller högre och då ställningen går
till brott. Denna utvärdering ger spirlaster som kan användas vid förenklade beräkningar,
se Villkor vid användning punkt 1.

3.

Ställningen är väggförankrad enligt Villkor vid användning, punkt 6.
Maximalt dimensionerande förankringskraft vinkelrätt mot fasaden är 3,0 kN.
Maximalt dimensionerande förankringskrafter i förankringar som kan uppta horisontalkrafter (V-förankring) är 4,5 kN och 5,5 kN parallellt respektive vinkelrätt mot fasaden.

4.

Maximalt dimensionerande kraft på undergrunden är 30 kN/spira.

5.

Beräkningarna är utförda med förutsättningen att arbete endast utförs på ett bomlag.

6.

Murningsarbete kan utföras från bomlaget enligt traditionell svensk metod förutsatt att
plattform/trall och underliggande balk är godkända för murning eller uppfyller lastklass 5.

7.

Vid typkontrollen har monteringsinstruktion utgåva 2015-03-01 granskats.
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Systemkonfigurationer 24 m

Ställning utan/med konsoler enligt (1) i tabellen under
punkt 1

Ställning med överbryggningsbalk
enligt (3) i tabellen under punkt 1.
Extra väggfästen är placerade på 2,5 m
höjd vid sidan om öppningen. I övrigt
väggfästen enligt punkt 3.

Villkor vid användning
1.

Vid förenklad dimensionering kan en tillåten spirlast enligt följande tabell tillämpas,
förutsatt att övriga tillämpliga villkor nedan är uppfyllda. Vid förenklad dimensionering
enligt partialkoefficientmetoden erhålls dimensionerande bärförmåga genom multiplikation av tillåten spirlast med 1,5.
Tillåten spirlast (kN)
Max 25 % av nyttig last på arbetsplan är
materiel (lastklass 3)
All nyttig last är materiel
Utan konsoler
Med konsol 0,33 på alla plan*

X
X
14,0
13,7

16,0
17,0

* Avser maxlasten på spiran under konsolen
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2.

Varje bomlag ska vara försett med horisontaler eller längdbalkar på såväl inner- som
yttersida. Det nedersta bomlaget ska alltid placeras på lägsta möjliga nivå.

3.

Inplankade bomlag ska förses med tvålediga skyddsräcken eller skyddsräcksramar och fotlist
om fallhöjden är två meter eller mer.

4.

Vertikala diagonalstag parallellt med fasaden ska finnas i minst vart 5:e fack och alltid i
ytterfacken. I de fack som diagonalavstyvas ska horisontella diagonalstag placeras på
minst var 4:e höjdmeter.

5.

Ställningen ska väggförankras på var 4:e höjdmeter mot innerspira i anslutning till
knutpunkten mellan spira och tvärbalk. Den lägsta förankringen får placeras maximalt
ca 4,8 m över mark.
Förankringar som kan uppta horisontalkrafter ska användas vid minst vart 5:e spirpar i
längsled på varje förankringsnivå.
Vid inklädd ställning och/eller vid högre höjder än 24 m, kan större vindlaster uppstå och
därmed högre förankringskrafter uppkomma.

6.

När konsol används ska utrymmet mellan huvudplan och konsolplan vara täckt, normalt
med längsgående balk, eller på annat sätt.

7.

Tillträdesled utgörs av trappa som monteras vid två extra spiror på ställningens utsida
med härför avsedda komponenter. Tillträdesleden ska förses med tvåledigt trappräcke på
yttersidan, med tvålediga skyddsräcken i gavlar samt med fotlist i nedre gavel. Översta
planet ska förses med ett kortare räcke mot trappan. På eventuella plan utan angränsande
plattformar ska vilplanen kompletteras med tvålediga skyddsräcken mot ställningen.

8.

Ställningstrall som används ska vara typkontrollerad eller utformad enligt ställningsföreskriften AFS 2013:4.

9.

Plattformar som används ska vara typkontrollerade och utformade så att de på ett säkert
sätt kan placeras på ställningens tvärbalkar samt säkras mot oavsiktlig lyftning i båda
ändar.

10. Fackverksbalkar och rörkopplingar som används ska vara typkontrollerade.
11. Vid typkontrollen har monteringsinstruktion utgåva mars 2015 granskats.

Monteringsinstruktion
Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.
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Tillämpning
Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas
material, dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.
Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att
särskild utredning om bärförmågan har gjorts.

Bärförmåga komponenter
Balkar
För balkar gäller följande lastklasser och tillåtna laster vid jämnt fördelad last.
Balktyp

Tillåten
belastning
(kN/m)

BTL 1,0

1)

Lastklass vid
Lastklass vid
användning som användning som
tvärbalk 1)
längdbalk 2)

15,7

Vid facklängd ….

2)

5

6

Vid fackbredd ……

Balktyp

Tillåten
belastning
(kN/m)

Lastklass vid
användning
som tvärbalk 1)

Lastklass vid
användning som
längdbalk 2)

BTT 0,65

19,6

5

6

-

-

1)

Vid facklängd ….

2)

Vid fackbredd ……

Plattformar
För plattformar gäller följande lastklasser och tillåtna laster vid jämnt fördelad last.
Plattform

Bredd Höjd
(mm) (mm)
610
295

490

Längd
(mm)

70
94

1200 – 3000
1200 – 1605
2450
3000
32+32
1500

Tillåten Lastklass
belastning
(kN/m²)
2,0
6,0
4,5
3,0
4,5

3
6
5
4
4
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Konsoler
Vid användning av konsoler gäller följande lastklasser.
Konsol

Maximalt tillåten last
fördelad över hela konsolen
(kN)
14,0
9,0

K 0,5
K 0,7

Lastklass
vid facklängd 3,05 m
5
3

* Angivet värde motsvarar maximalt tillåten reaktionskraft från tvärbalk kopplad till konsolen.

Ingångsvärden vid dimensionering
Följande värden erhållna från komponentprovningar kan användas som ingångsvärden vid
dimensionering av ställningens bärförmåga enligt SS-EN 12811-1. Samtliga angivna värden är
dimensionerande värden, Rd.
Momentstyvhet My,d och Mz,d
Tvärkraftstyvhet Vz,d och Vy,d
Normalkraft Nd

Balkanslutning – Momentstyvhet i vertikalled, My,d
Moment [Nm]

3000
2500
2000
1500
1000
500
Rotation [rad]

-0.060

-0.040

-0.020

0
0.000
-500

0.020

0.040

0.060

-1000

Appr f
(rad)
-0.0402
-0.0268
-0.0258
-0.0245
-0.0235
-0.0194
0.0194
0.0279
0.0301
0.0327
0.0351
0.0527

Appr M
(Nm)
-1806
-1806
-1620
-1335
-1050
0
0
1350
1725
2100
2424
2424

-1500
-2000
-2500

Balkanslutning – Momentstyvhet i horisontalled, Mz,d
………
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Balkanslutning – Tvärkraftstyvhet i vertikalled, Vz,d
………

Balkanslutning – Tvärkraftstyvhet i horisontalled, Vy,d
………

Balkanslutning – Normalkraftstyvhet i horisontalled, Nd
………

Horisontaldiagonal – Styvhetssamband
………
Diagrammet visar styvhetssambandet för diagonalen i dess riktning.

Vertikaldiagonal – Styvhetssamband
………
Diagrammet visar styvhetssambandet för diagonalen i dess riktning.
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