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Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.
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Förklaringar

Bakgrund
Den bärande stommen byggdes med skalväggar och
plattbärlag med pågjutning.
Utfackningsväggarna var avsedda att utföras av betong. 
På grund av den för långa byggtid detta medförde antog beställaren 
entreprenörens förslag att byta mot en platsbyggd konstruktion.
Bröstningar som skall putsas har fått lutande/fasade kanter vilket 
medför många arbetstimmar. 

Stommarna byggs i ordningen:
1 - Stomme av stålreglar
2 - Montering fönster
3 - Utvändiga mineritskivor
4 - Utvändig isolering
5 - Puts på vissa bröstningar alternativt ½-stens murverk
6 - Invändigt: Papp, isolering, folie samt gips.

http://www.ByggAi.se
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Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mkt. liten (1 - 2 dgr sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      (3 - 7 dgr sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  (8 - 29  - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300  - ” -)

Arbetsmoment: Montering stålregelverk 

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 75 750 Använd ’snäppreglar’ eller 
perforerade reglar

Snubbling 3 150 450

Hantering & kapning reglar 3 70 210 Skyddsklädsel

Fall från bock eller stege 3 70 210 Använd arbetsbock med stor 
ståyta

Personsäkerhet 1(2) — Riskinventering
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Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning  §
 

71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det 
inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig 
skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och 
handskar ska användas när det behövs.

På ett byggprojekt hade man löst första hjälpen på
sätt enligt bilden.

Personsäkerhet 2(2) — Skyddsutrustning
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Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)
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Utrustning och material

Maskiner, hjälpmedel:
• Bockar helst med bred ståyta
• Lättmetallstege
• Snörslå och tumstock
• Penna

• Slagborrmaskin med sladd
• Bultpistol eller tryckluftsdriven pistol
• Vinkelkap
• Skruvautomat eller skruvdragare
• Plåttång - för sammanfogning av plåtreglar
• Plåtsax

• Kablar, kopplingsdosa, lampor

• En låsbar vagn för grejorna 
minskar springet

http://www.ByggAi.se
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Material

Material
• Stålplåtsreglar för yttervägg med 

träreglar/plyfa vid fönster
• Plåtar och kortlingar för infästningar
• Plastfolieremsa under väggar, filt
• Tätningslist av EPDM-gummi
• Skjutspik och ev annan spik
• Gipsskruv.
• Latex

• Ev mineralull i vissa väggar

Antal stålplåtsreglar
Glöm ej tillägg för spill ca 10% beroende på vinklar och vrår.

Antal reglar =                             +1       (för vägg med reglar s450)

Löpmeter skenor och reglar 
Löpmeter skenor resp. golv- och takreglar = löpmeter vägg x 2 

löpmeter vägg 
0,45
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Leverans

Intransport av stålreglar
Om stålreglar och skivor inte levereras  
lägenhetsförpackade och plastade före 
nästa bjälklag kan paket tas in med 
rullvagn.

Kolla att bjälklaget håller för punktlasterna!
(Spånskivegolv håller ej för spetsiga ben)

http://www.ByggAi.se
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Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum 
Signatur

Avvikelse/åtgärd 
Godk./ej

1 Syllisolering Rätt 
isolering

2 Syll, infästning Förankring

3 Regelstomme

4 Kortlingar

5 Balkar Kvalitet på 
virke

6 Strävningar

7 Dörröppningar Mått

8 Dokumentera med foto

http://www.ByggAi.se
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av 

material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• väggreglar skall kapas kortare än vägghöjd
• väggreglar skarvas enligt leverantörens anvisningar
• inte montera skadade reglar
• kapning med vinkelslip är ett ”heta arbeten”

http://www.ByggAi.se


11 (15)Byggdel: 51 Fasader utfackning — Stålplåtsreglar för beklädnadGenomförande 1(5)
Montering regelstomme 1(5)

Reglarna skjuts i golv och skruvas i tak. 
Ångspärren läggs på plats och golvregeln, 195 mm Thermo,
skjuts fast. Väggregeln ’spåras’ i ändarna och skjuts fast.

Att montera reglarna i taket med bultpistol 
kan ge skador i axeln. Annan metod t ex 
skjutning med tryckluft bör väljas.

Brandfara
”hett arbete”!!

http://www.ByggAi.se
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Montering regelstomme 2(5)

Träreglar för fönster
Runt fönsteröppningarna monteras plyfabräder
för infästning av fönsterkarmarna. 

http://www.ByggAi.se
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Montering regelstomme 3(5)

Sneda bröstningar – Tänkta som putsade
Materialbyte medförde dessa sneda bröstningar

http://www.ByggAi.se
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Montering regelstomme 4(5)

Vindskiva
Till vänster - klart för vindskiva. 

Nedan
Vindskivan har fogats/skarvats med långa skruvar 
som kan vara vanskligt för den som isolerar.

Restprodukter
Varför ta i skräpet flera gånger?
Lägg det direkt i olika säckar

http://www.ByggAi.se
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Montering regelstomme 5(5)

Installationer i ytterväggar – samordning!
Rör till radiatorer kommer upp i ytterväggarna.
Fixturer kan ordnas på olika sätt.

Elinstallatören kommer
senare.

http://www.ByggAi.se
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