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Manual/bruksanvisning 
 

Säkerhetsskor, arbetshandskar och en säkerhetshjälm skall anvandas vid arbete i ställning. 

Följ alltid medföljande monteringsanvisning vid uppförande av ställningen. 

 

• Klättra inte uppför tornets utsida och stå aldrig på stagen. 

• Förläng inte höjden på arbetsplattformen med hjälp av trappor, lador, etc. 

• Plattformens basmått får inte ökas på något sätt. 

• Användning av lyftutrustning på eller för ställningen är inte tillåtet. Detta kan allvarligt 

påverka stabiliteten. Delar av ställningen och verktyg kan endast transporteras manuellt till 

arbetsplattformen, t. ex. med hjälp av ett rep och en hink. 

• Om ställningen skall placeras på en mjuk yta skall grundskyddsplåtar eller U-profiler 

placeras under hjulen. 

• Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt vindslasten i områden som påverkas av vind. I 

händelse av en vindkraft som överstiger 14 m/s, samt vid slutet på arbetsdagen måste den 

mobila ställningen flyttas till en vindfri plats. 

• Inga ytterligare arbetsplattformar eller andra föremål kan fästas på utsidan av 

standardställningen. 

• Bryggor får inte monteras mellan ställningen och en byggnad. 

• Ställningen får inte vara ur vinkel mer än en procent. Därför får avvikelsen inte överstiga 

fyra centimeter vid en höjd av fyra meter. 

• Vidta tillräckliga åtgärder mot miljöfaktorer som påverkar säkerheten för att garantera att 

arbete kan utföras på ett säkert sätt i ställningen. 

• Använd skyddsräcken där det krävs av säkerhetsskäl eller ur laglig synvinkel. 

• Lämna aldrig ställningen utan uppsikt. Säkerställ att icke behöriga personer inte kan 

komma in i ställningen. 

• Placera stödbenen vid behov. Det är inte obligatoriskt under en plattformshöjd av 2,5m, 

men vi rekommenderar det där det förekommer arbete med betydande horisontella 

krafter. 

• Arbetsområdet kring tornet måste spärras av med hjälp av koner och/eller markband. 

• Var noga med att säkert arbete i tornet alltid prioriteras. Minst två personer skall alltid 

användas för att montera ett torn 

 

Demontering av tornet 

Tornet skall demonteras enligt medföljande anvisningar för montering, men i omvänd 

ordning. 
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