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Abstract     

Type examination rules for temporary structures 
Products can be certified by RISE Research Institutes of Sweden AB. Issue of a type 
examination certificate or a certificate (Norway) 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. 

The corresponding provisions for Norway are “Forskrift om konstruksjon, utforming of 
fremstilling av arbeidstutstyr og kjemikalier (Produsentforskriften)”, the latest revision 
dated 2020-06-19 No. 1272 issued by Arbeidstilsynet (The Norwegian Labour Inspection 
Authority). 
 
After finalized type examination, a type examination certificate is issued. 
 
According to AFS 2013:4 RISE shall verify conformity of scaffolding products 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. De anger även villkor för certifiering 
av temporära konstruktioner enligt norska Arbeidstilsynets 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). 

 
För Norge gäller för motsvarande egenskaper kraven i Arbeidstilsynets föreskrift: 
• «Forskrift om konstruksjon, utforming of fremstilling av arbeidstutstyr og 

kjemikalier (produsentforskriften)», med senaste ändringar 2020-06-19 No. 1272; 
 
Vid godkänd typkontroll/certifiering utfärdas typkontrollintyg/certifikat, och vid godkänd 
certifiering enligt Produsentforskriften sertifikat/certifikat. 
 
Enligt AFS 2013:4 ska RISE 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 RISE efter stickprovsmässigt provuttag hos tillverkaren eller 
leverantören av produkten. För Norge gäller motsvarande kontroll för alla produkter 
enligt produsentforskriften. 
 
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 februari 2020.  
 
 
Borås i oktober 2021 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Certifiering    
 
 
 
Martin Tillander 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om certifiering vid RISE 
Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller 
krav ställda i standard eller annan kravspecifikation. Certifiering vid RISE handläggs av 
en från provning och kontroll skild enhet, RISE 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 RISE bedrivs i enlighet med SE-EN ISO/IEC 17065. För RISE 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 RISE. Detta bekräftas genom certifikat, vilket bl a kan inne-
bära tillstånd (licens) att använda någon form av märke. 
 
Certifierade produkter införs i RISE förteckning, vilken finns på RISE hemsida, www.ri.se, 
och uppdateras fortlöpande. För produkter typkontrollerade enligt SPCR064 publiceras 
även typkontrollintygen och certifikaten på RISE hemsida. 

1.2 Typkontroll och 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. För Norge följs kraven enligt Arbeidstilsynets 
föreskrifter i vilken begreppen sertifisering respektive sertifikat används. 

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. Utvärdering av produktens egenskaper  
2. Utfärdande av Typkontrollintyg  
3. För ställningsprodukter ingår 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 

 
Dessa regler omfattar även certifiering av ställningar, kopplingar och stegar enligt det 
norska Arbeidstilsynets föreskrifter Produsentforskriften, kapitel 4, dock inte för 
skyddsräckessystem, skyddstak för ställningar och skyddsnät. 

Där ingår följande moment: 

1. Utvärdering av produktens egenskaper 
2. Utställande av Sertifikat 
3. 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.  
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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. För Norge kan Sertifikat utställas på samma sätt men 
även gällande för övriga produkter. 

• 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. 

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

2.3 Förnyad typkontroll/certifiering 
Vid förnyad typkontroll/certifiering görs följande bedömningar: 

• Har regelverket, standarderna, RISE 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/certifiering? 

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 produkt 
Tillverkningsställen och lagerplatser för produkten, där provuttag kan utföras för RISE 
årliga verifierande kontroll, ska redovisas för RISE.  

Det ska finnas ett avtal om årlig kontroll, enligt avsnitt 5, mellan tillverkare, importör 
eller distributör och RISE.   

Krav på årlig kontroll gäller för ställningar och kopplingar och vid certifiering för Norge 
för alla produkttyper. 
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3 Typkontrollprocessen 

3.1 Ansökan 
Ansökan om typkontrollen/certifieringen 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 RISE 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 RISE att ansökan är komplett och att ansökan 
kan hanteras inom reglerna. Granskningen kan innebära att RISE 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 detta är aktuellt. 

3.4.1 Prefabricerade ställningar och komponenter till dessa 

Ställningar och komponenter granskas enligt AFS 2013:4, bilaga 1 och för Norge enligt 
Produsentforskriften samt enligt avsnitt 4.1. För fasadställningar, hantverkarställningar 
och rullställningar gäller också vad som anges i dessa certifieringsregler under punkt-
erna 3.4.2, 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 ställ-
ningen med specificerad utformning vid 24 m höjd, i enlighet med provnings- och beräk-
ningsmetoder 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. Ej tillämpbart för Norge. 
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3.4.4 Rullställningar 

Rullställningars bärförmåga granskas mot kraven i SS-EN 1004:2005, 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.  

För Norge tillämpas kraven i NS-EN 1004-1:2020 på alla rullställningar upp till 12,0 m.  

3.4.5 Kopplingar 

Kopplingar granskas mot kraven i AFS 2013:4 respektive Produsentforskriften. För 
kopplingar klassificerade enligt SS-EN 74-1, 74-2 och 74-3 godtas endast klass B eller 
BB. För Norge gäller samma krav enligt NS-EN 74-1, 74-2och 74-3. 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 steghöjden är maximalt 1,00 m, AFS 2004:3, 3§ 
uppfyller också de tekniska kraven enligt dessa certifieringsregler.  

Stegar för Norge, se tabell i avsnitt 4.1. 

3.4.7 Arbetsbockar 

Arbetsbockar granskas mot kraven i gällande föreskrifter enligt 4.1. 

Kökspallar/Arbeidsbukker för Norge, se tabell i avsnitt 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/certifikat 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, certifiering, beräkningar och krav 
Typprovning/certifiering och beräkningar för bestämning av bärförmåga kan utföras 
enligt de metoder som anges i tabell 1 respektive 2. 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 för Sverige*.  

Produkttyp Provningsmetod Beräkningsmetod Krav 

Fasadställ-
ningar 

SS-EN 12810-2 och  
SS-EN 12811-3  
SP-metod 4026 

SS-EN 12810-2 och 
SS-EN 12811-1 
SP-metod 4026 

AFS 2013:4, 
SS-EN 12810-1 och 
SS-EN 12811-1 

Hantverkar-
ställningar, 
h=1,25 – 2,00 
m 

SP-metod 1744 
(stabilitetsprov) 

Enligt vedertagna 
ingenjörsmetoder 

AFS 2013:4 

Rullställningar, 
h=2,0 – 12 m 

SS-EN 1004, 7.5.2, 7.5.3 
SS-EN 1004, Bilaga A 
SP-metod 1744 (stabili-
tetsprov) vid 
höjd ≤ 2,0 m 

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

AFS 2013:4 och  
SS-EN 1004 vid höjd 
> 2,0 m 

Övriga  
ställningar 

Om nödvändigt tas 
metod fram i enskilt fall 

Enligt vedertagna 
ingenjörsmetoder 

AFS 2013:4, och  
SS-EN 12810-1 i 
tillämpliga delar samt 
SS-EN 12811-1 

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

- SS-EN 74-1, endast 
klass B eller BB. 
Samtliga kopplingar 
ska vara 
skruvkopplingar (ej 
kilkopplingar). 
Skarvkopplingar ska 
vara av typ SF 

Stegar SS 2091 Utgåva 4, kap E  - AFS 2004:3 och 
SS 2091 Utgåva 4 
(stegar)  

Arbetsbockar AFS 2004:3 - AFS 2004:3 

* Utgåvor av standarder: SS-EN 74-1:2005, SS-EN 74-2:2008, SS-EN 74-3:2007, 
SS-EN 1004:2005, SS-EN 12810-1:2004, SS-EN 12810-2:2004, 
SS-EN 12811-1:2004, SS-EN 12811-3:2002, SS 2091 utgåva 4, 
SP-metod 1744 utgåva 2, SP-metod 4026 utgåva 3. 
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Tabell 2 Provningsmetoder, beräkningsmetoder och krav för Norge*.  

Produkttyp Provningsmetod Beräkningsmetod Krav 

Fasadställ-
ningar  

NS-EN 12810-2 och  
NS-EN 12811-3  
SP-metod 4026 

NS-EN 12810-2 och 
NS-EN 12811-1 
SP-metod 4026 

Produsentforskriften 
§4-1,  
NS-EN 12810-1 och 
NS-EN 12811-1 

Rullställningar, 
h= max 12 m 

NS-EN 1004-1, 7.5.2, 
7.5.3 
NS-EN 1004-1, Bilaga A 
 

NS-EN 1004-1 
Enligt vedertagna 
ingenjörsmetoder 
med 2:a ordningens 
teori 

Produsentforskriften 
§4-1 och  
NS-EN 1004-1  

Övriga  
ställningar 

Om nödvändigt tas 
metod fram i enskilt fall 

Enligt vedertagna 
ingenjörsmetoder 

Produsentforskriften 
§4-1 och  
NS-EN 12810-1 i 
tillämpliga delar samt 
NS-EN 12811-1 

Kopplingar  NS-EN 74-1, 
NS-EN 74-2 och 
NS-EN 74-3  
SP-metod 4026 

- Produsentforskriften 
§4-1 och  
NS-EN 74-1, endast 
klass B eller BB. 
Samtliga kopplingar 
ska vara 
skruvkopplingar (ej 
kilkopplingar). 
Skarvkopplingar ska 
vara av typ SF 

Stegar  NS-EN 131-2 
NS-EN 131-4 
NS-EN 131-6 
NS-EN 131-7 
 
 
 

 Produsentforskriften 
§4-1 och 
NS-EN 131-1 
NS-EN 131-2 
NS-EN 131-3 
NS-EN 131-4 
NS-EN 131-6 
NS-EN 131-7 

Kökspallar/ 
Arbeidsbukker 

NS-EN 14183  NS-EN 14183 

* Utgåvor av standarder: NS-EN 74-1:2005, 74-2:2008, 74-3:2007, NS-EN 1004-1:2020, 
NS-EN 12810-1:2003, NS-EN 12810-2:2003, NS-EN 12811-1:2003, NS-EN 12811-
3:2002, NS-EN 131-1:2015+A1:2019, NS-EN 131-2:2010+A2:2017, NS-EN 131-3:2018, 
NS-EN 131-4:2020, NS-EN 131-6:2019, NS-EN 131-7:2013 och NS-EN 14183:2003, SP-
metod 4026 utgåva 3. 

4.2 Krav på tekniskt underlag 
För aktuell produkt ska sökanden redovisa ett tekniskt underlag som kan bestå av prov-
ningsrapport, beräkningar, ritningar, produktbeskrivning, monterings- och 
användarinstruktioner, 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.  
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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 monterings- och användarinstruktioner 
(bruksanvisning) ska också anges att produkten är typkontrollerad/certifierad av RISE, 
typkontrollintygets/certifikatets nummer samt vid typkontroll finnas RISE 
typkontrollmärke. Monterings- och användarinstruktioner ska vara på svenska, vid 
certifiering för Norge på norska. 

Av märkningsförslag ska framgå hur produkten märks. 

Samtliga handlingar ska vara godkända innan typkontrollintyg/certifikat lämnas. 
Monterings- och användarinstruktioner kan godkännas i konceptform, men ska i slutlig, 
fastställd form insändas till RISE inom tre månader från typkontrollintygets/certifikatets 
datum. Handlingar ska vara försedda med beteckning samt senaste revideringsdatum.  

4.3 Krav på märkning 
Märkningens utformning, som ska godkännas av RISE, ska för respektive produkt 
innehålla och vara placerad enligt vad som framgår av tabell 3 respektive 4. Den ska vara 
på svenska, vid certifiering för Norge på norska. Märkning av stegar och arbetsbockar 
kan göras på etiketter, förutsatt att dessa har tillfredsställande tydlighet och 
varaktighet. Storleken på märket, se exempel i figur 1 och 2, ska vara minst 25 x 40 mm. 
 
RISE typkontrollmärken framgår av Figur 1 och 2. För certifierade produkter för Norge 
finns ett särskilt RISE-märke, se figur 3. 
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Tabell 3 Märkning för Sverige 

Produkttyp Innehåll Placering (om annat 
än på varje produkt) 

Rullställ-
ningar, 
hantverkar-
ställningar  
 

• Typkontrollmärket (se nedan) 
• Typkontrollintygets nummer 
• Tillverkarens varumärke  
• Beteckning enligt SS-EN 1004 (ej för 

hantverkarställningar) 
• ”Instruktioner för uppförande och 

användning ska följas noga” (ej för 
hantverkarställningar) 

På synlig plats i ögon-
höjd på vertikalramen 
eller på annan lämplig 
komponent på alla 
ställningar 

• Identifikation av produkt och tillverkare * 
• Tillverkningsår (2 siffror) eller spårbar 

tidskod* 

Varje 
huvudkomponent 
såsom ram, plattform, 
skyddsräcke, tillträ-
desled etc 

Fasadställ-
ningar och 
övriga ställ-
ningar 

• Identifikation av produkt och tillverkare* 
• Tillverkningsår (2 siffror) eller spårbar 

tidskod* 

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

Kopplingar • Referens till EN 74-1, EN 74-2 eller EN 74-3 
• Tillverkarens registrerade varumärke* 
• Tillverkningsår (2 siffror)* 
• Kopplingsklass* 
• Typ av löpande tillverkningskontroll, om 

tillämpligt* 

 

Stegar och 
arbetsbockar 
 

• Typkontrollmärket (se nedan) 
• Typkontrollintygets nummer 
• Namn/logotyp på innehavare av 

typkontrollintyg samt tillverkare eller 
importör 

• Produktnamn och/eller typbeteckning 
• Tillverkningsår och -månad alternativt till-

verkningsnummer  
• Monteringsanvisning om erforderligt 
• Stegtyp enligt SS 2091, utgåva 4 (endast 

stegar) 
• Antal personer som samtidigt får beträda 

stegen / arbetsbocken 
• Maximalt tillåten belastning 

På varje stegdel 

*  Varaktig märkning t ex genom prägling 
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Tabell 4 Märkning för Norge 

Produkttyp Innehåll Placering (om annat 
än på varje produkt) 

Rullställ-
ningar 

• Namnet på certifikatutfärdaren: RISE** 
• Certifikatsnummer 
• Tillverkarens namn eller registrerade 

varumärke 
• Beteckning enligt NS-EN 1004-1  
• ”Les bruksanvisningen” eller symbol enligt 

EN ISO 7010 

På synlig plats i ögon-
höjd på vertikalramen 
eller på annan lämplig 
komponent på alla 
ställningar 

• Identifikation av produkt och tillverkare* 
• Tillverkningsår (2 siffror) eller spårbar 

tidskod* 

Varje 
huvudkomponent 
såsom ram, plattform, 
skyddsräcke, tillträ-
desled etc 

Fasadställ-
ningar och 
övriga ställ-
ningar 

• Namnet på certifikatutfärdaren: RISE** 
• Certifikatsnummer 
• Identifikation av produkt och tillverkare* 
• Tillverkningsår (2 siffror) eller spårbar 

tidskod* 

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

Kopplingar • Referens till EN 74–1, EN 74–2 eller  
EN 74–3* 

• Namnet på certifikatutfärdaren: RISE** 
• Certifikatsnummer 
• Tillverkarens registrerade varumärke* 
• Tillverkningsår (2 siffror) * 
• Kopplingsklass* 
• Typ av löpande tillverkningskontroll, om 

tillämpligt* 

 

Stegar  
 

• Namnet på certifikatutfärdaren: RISE** 
• Certifikatsnummer 
• Tillverkarens/distributörens namn, adress 

och webbadress 
• Tillverkningsår och -månad alternativt till-

verkningsnummer 
• Märkning och användarinstruktion enligt 

EN 131–3 

På varje stegdel 

Kökspallar/ 
Arbeidsbukk
er 

• Namnet på certifikatutfärdaren: RISE** 
• Certifikatsnummer 
• Tillverkarens/distributörens namn  
• Tillverkningsår och -månad alternativt till-

verkningsnummer 
• Märkning enligt NS-EN 14183 avsnitt 8 

På varje produkt 

*  Varaktig märkning t ex genom prägling  

** Certifieringsmärket enligt figur 3 kan användas 
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Figur 1 RISE typkontrollmärke för ställningar 

 
 
 
 
 

                     
 
Figur 2 RISE typkontrollmärke för stegar och arbetsbockar 

 
 
 
 
 

        
 
Figur 3 RISE certifieringsmärke för Norge 

  

TYPKONTROLLERAD

Arbetsmiljöverkets

krav AFS 2013:4

TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets

krav AFS 2013:4

TYPKONTROLLERAD

Arbetsmiljöverkets

krav AFS 2004:3

TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets

krav AFS 2004:3
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5 Årlig kontroll av ställningsprodukter 

5.1 Genomförande 
Den verifierande kontrollen av typkontrollerade/certifierade ställningsprodukter utförs 
av RISE genom provuttag hos tillverkare eller leverantör minst en gång per år vid 
tidpunkter som bestäms av RISE. RISE kan anlita underleverantör enligt Allmänna villkor 
1.2 efter kundens samtycke och godkänd underleverantörsbedömning enligt RISEs 
ledningssystem. 

För Norge ska kontrollen även omfatta monterings- och användarinstruktioner. 

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 RISEs provning kan genomföras på plats t.ex. vid enbart måttkontroll behöver 
provuttaget inte medtas till RISE. 

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 
Exempel på provningar 

Fasadställningar 5 – 7 Utförande (visuellt)* 
Dimensioner* 
Materialprov 
Komponentprov (t.ex. 
styvhetssamband) 
Bärförmåga 

Rullställningar 3 – 5 

Hantverkställningar 1 – 3 

Komponenter 1 – 3 

Kopplingar 2 – 5 Enligt SS-EN 74-1, -2 och -3 

Stegar** och 
kökspallar** 

1-5 
produkter 

Utförande (visuellt)* 
Dimensioner* 
Bärförmåga o stabilitet 

* Utförs för alla komponenter 

** Gäller enbart för Norge 

5.3 Rapportering 
Resultaten av den årliga kontrollen ska rapporteras skriftligt till tillverkaren enligt 
kontrollavtalet och – om innehavaren av typkontrollintyget/certifikatet är annan än 
tillverkaren – även till intygsinnehavaren. 

5.4 Åtgärder om produkt blir underkänd 
Om RISE vid årlig kontroll underkänner en produkt initierar RISE Certifiering en 
utredning om orsakerna. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning 
eller återkallande av typkontrollintyget/certifikatet. 
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6 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”: 
• ”RISE kan lämna ut kopior av eller publicera certifikat med tillhörande handlingar.” 

Med tillhörande handlingar avses offentliga dokument som eventuellt åberopas i 
typkontrollintyg eller certifikat t.ex. monteringsinstruktioner. Övriga uppgifter som 
t.ex. tekniskt underlag från typkontrollen är däremot sekretesskyddade. 

• RISE översänder kopia av skrivelse med anmodan om korrigerande åtgärder, med 
tillhörande underlag till skrivelsen, till Arbetsmiljöverket respektive Arbeidstilsynet.  

• RISE håller under typkontroll/certifiering av en produkt, information om uppdraget 
tillgängligt för Arbetsmiljöverket respektive Arbeidstilsynet. 

• RISE håller information om en typkontrollerad/certifierad produkt tillgänglig för 
Arbetsmiljöverket respektive Arbeidstilsynet, och kommer på begäran att utelämna 
alla handlingar som legat till grund för typkontroll eller certifiering av produkten. 
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7  SPCR 064 - Historik 

2005-10-03  Ändringar efter samrådsmöte och typkontrollintyg på hemsida. 
2008-04-07  Ändringar efter samrådsmöte samt mindre uppdateringar. 
2008-05-21  Ändringar efter diskussion med Arbetsmiljöverket. 
2012-11-07  Revidering med förlängning av period. 
2013-05-15  Revidering. 
2013-05-16  Tillägg av SS-EN 14183 på sid 7 och 10. 
2013-05-21  Tillägg/ändringar från Arbetsmiljöverket. 
2014-08-14  Revidering pga AFS 2013:4. 
2014-09-17  Uppdateringar, bl.a. referens till CR000. 
2014-11-20  Revidering pga Arbetsmiljöverkets synpunkter. 
2015-03-30  Revidering av certifieringsprocess och kravspecifikationer. 
2015-11-26  Uppdatering, hänvisning till frivillig certifiering tagits bort. 
2017-12-22 Uppdatering till RISE pga namnbyte, ny utformning av märken (pga 

namnbyte), norska krav tillkommer. 
2019-10-15  Uppdatering med tillägg av norska krav för ställningar samt revideringar 

pga nya stegstandarder. 
  Avsnittet om märkning förtydligat samt krav för stegar och kökspallar för 

Norge förtydligat. 
2019-11-25 Förtydligat att i de norska reglerna är kökspall och arbeidsbukk likvärdiga. 

Certifieringsmärke för Norge tillkommer. 
2020-02-03 Förtydligat de norska märkningskraven. 
2021-10-25 Revidering pga ny utgåva av produsentforskrift och standarder. 

Förtydligat med standardutgåvor där det saknats och korrigerat felaktiga 
utgåvor. 

 
 


