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Checklista Ställningskontroll  
1. Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet     GODKÄND 

Enl. AFS 2013:4, §26 och §51, med tillhörande allmänna råd 

Anm:                  

2. Avstånd till vägg e.d. så litet som möjligt 
Enl. AFS 2013:4, §31, med tillhörande allmänna råd 

Anm:                  

3. Ställningen avvägd vågrät och lodrät 

Anm:                  

4. Komponenter rätt monterade och låsta 
Enl. AFS 2013:4, §35  

Anm:                  

5. Stagning rätt utförd 
Enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. särskilda beräkningar 

Anm:                  

6. Förankring med rätt antal och placering 
Enl. AFS 2013:4, §26, §30 och §51 med tillhörande allmänna råd och  
vid systemställning enl. aktuell monteringsinstruktion 
Provdragningsprotokoll bifogas: Ja  Nej        

Anm:                   

7. Inplankning rätt utförd 
Arbetsplan enl. AFS 2013:4, §35-§38 med tillhörande allmänna råd och  
vid systemställning enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. särskilda beräkningar 

Anm:                   

8. Skyddsräcke med fotlist vid fallhöjd två meter eller mer 
Enl. AFS 2013:4, §28 och §30 med tillhörande allmänna råd och  
vid systemställning enl. aktuell monteringsinstruktion 

Anm:                   

9. Lämplig tillträdesled till ställningen 
Enl. AFS 2013:4, §32, §33 och §35 med tillhörande allmänna råd samt AFS 1999:3  
i tillämpliga delar 

Anm:                   

10. Ställningen utförd i rätt lastklass 

Anm:                   

11. Dokumentation om ställningen tillgänglig 

Anm:                   

12. Övrigt att notera:        
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