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Ställningsbyggnad 
 
Kursen ställningsbyggnad ger dig kunskap om olika ställningstypers 
konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd 
på Hantverkarställning 1,25 - 2m, Rullställningar upp till 5m, eller Allmän 
ställningsutbildning upp till nio meter enligt monteringsinstruktioner och 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Kursen följer AFS 2013:4 krav på allmän 
kurs (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter om ställningar). 
 
För vem? 
Hantverkarställning 1,25 - 2m. Kursen riktar sig till de som i begränsad 
omfattning utför arbete med ställningar med högst 2 meter till arbetsplan, 
eller som leder detta arbete. 
 
Rullställningar upp till 5m. Kursen riktar sig till de som i begränsad 
omfattning utför arbete med hantverkar- och rullställningar med högst 5 
meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. 
 
Allmän ställningsutbildning upp till 9m.  Kursen riktar sig till de som bygger, 
ändrar och river byggnadsställningar och/eller utför arbete med hantverkar-, 
rull- och systemställningar med högst 9 meter till arbetsplan, eller som leder 
detta arbete. 
 
Kursinnehåll 
• Gällande regler för ställningsbyggnad 
• Nomenklatur 
• Typkontrollintyg 
• Ställningsplanering 
• Arbetsmiljö och säkerhet 
• Ställningstyper och arbetsmetoder 
• Regler för arbete på allmän plats 
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Kursintyg och omfattning 
Allmän ställningsutbildning upp till 9m. Kursdeltagaren erhåller 
självstudiematerial senast 1 vecka innan genomförandet. Bedömd 
inläsningstid 4-8 timmar.Sedan genomförs kursen under en dag och avslutas 
med ett prov. Efter godkänt prov får deltagaren ett skriftligt intyg samt ett 
kompetensbevis (plastkort) från Rådet för byggkompetens (RBK). 
Rullställningar upp till 5m. Kursen genomförs under 1/2 dag och avslutas 
med ett prov. Efter godkänt prov får deltagaren ett skriftligt intyg samt ett 
kompetensbevis (plastkort) från Rådet för byggkompetens (RBK). 
Hantverkarställning 1,25 - 2m. Kursen genomförs under på 2-3 timmar och 
avslutas med ett prov. (plastkort) från Rådet för byggkompetens (RBK). 
 


