
 
 
 
Förteckning över självstudiematerial som ingår i självstudiekursen ”Ställning 2-9m” 
 
 
Användning av arbetsutrustning, förskrifter AFS 2006:4 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. 
  
Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter AFS 1999:3 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) 
 
Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr 
I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar 
och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller 
används på fel sätt. 
 
COVID-19 - Särskilda bestämmelser 
COVID-19 - Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från 
sjukdomen covid-19. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning med anledning 
av hotet från sjukdomen covid-19 
 
Nya typfall för rör- och kopplingsställningar, pdf 
Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering av typfall, och 
innehåller kapitel 6 i rapporten. Projektet har genomförts av SP på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 
Projektet genomfördes p.g.a. att de äldre typfall (som finns i bilaga 3 AFS 1990:12) inte uppfyller 
flera av kraven i AFS 1990:12 Ställningar och heller inte speglar modern praxis. Hela projektet har 
följts och genomförts i nära samverkan med en referensgrupp bestående av deltagare från 
Arbetsmiljöverket, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Ställningsentreprenörerna STIB samt en 
tillverkare och en konsult inom området. 
 
Personlig fallskyddsutrustning 
En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat. 
Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova 
utrustningen före användning. 
 
Självstudier 1 "Ergonomi" 
Den här broschyren kan hjälpa dig att se om det finns risk att få ont i muskler och leder i arbetet. 
Ergonomi handlar om att arbeta på rätt sätt och att anpassa arbetet till människan. 
 
Självstudier 2 "Säkra ställningar"  
Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4. 
 
Självstudier 3 "Byggnadsställningar" 
Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är 
dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen. 
 
Självstudier 4 "Plan för ställningar" 
Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning/väderskydd. 
 
Ställningar, föreskrifter 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ställningar. 
 


