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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.

Fönsterbyte vid kvarboendeNSC.1 ROT

Fönsterbyte inifrån 
med kvarboende 
hyresgäster
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Förklaringar

Utförandeföreskrifter
Ur funktionssynpunkt är det bar 
att placera fönster i väggens 
varmaste del, helst så nära 
invändigt väggliv som möjligt.

Vissa placeringar kräver speciella anordningar - monteringsjärn eller liknande. 
Se till att beställa i tid!
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Personsäkerhet — Riskinventering

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 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars 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 Mycket allvarlig (>300     - ” - )

Arbetsmoment: Byte av fönster innifrån

Arbetsmoment & Problem S K Risk= S*K Åtgärd

Överbelastning, sträckning 10 70 700 Använd transport- och lyfthjälpmedel för 
fönster

Oordning på arbetsplats = Vrick-/fallskador 10 15 150 Regelbunden städning

Klämning, fönster tippar 2 70 140 Hjälm obligatoriskt
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text från 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.

Första hjälpen §31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första 
hjälpen ska alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första 
hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med 
telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om det 
behövs färdbeskrivning. Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 
1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Tillträdesleder §63
Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled t ex 
trappa eller landgång. Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som 
tillträdesled. 
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text från Arbetsmiljöverkets broschyr 
Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Förbindelser och transporter §38 - 41 och 53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. 
Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tiometer och detta 
medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver 
trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter 
över markplanet eller motsvarande ska utföras på ett sådant sätt 
att skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver tas 
bort. 

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, 
lastöppningar i fasader, särskilt
iordningställda ramper eller särskilt anordnade transportsystem. 
På intagsbryggor ska det normalt finnas grind eller bom. Det är 
endast i vissa särskilt angivna undantagsfall som man får ta bort 
ett skyddsräcke eller en skyddsanordning vid sådana transporter. 
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.
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Förberedelser

1(3)

Det finns risk att repa/skada tapet 
när verktyg vilar mot väggen!

Tänk igenom och planera för:
 Bör en försyn utföras innan arbete i lägenhet?
 Var aktsam. Täck över golv, möbler och andra tillhörigheter.
 Hur skydda mot stöld och skador?
 Se till att information till hyresgästerna lämnas i god tid före arbetets start, 

så att möjlighet att tömma fönsterkarmar och plocka undan värdesaker 
finns. 

 Om hyresgäst inte är 
hemma vid utförande - var 
noga med rutiner för att 
låsa lägenheterna under 
arbeten och när de lämnas. 

 Tänk på att ställning krävs 
oavsett montering in- eller 
utifrån. Ställning krävs bl a 
för plåtarbeten.

Fönsterbyte med kvarboende hyresgäster ställer höga krav på hänsyn och snabbhet. 
Gör en provmontering innan aktiviteten börjar på riktigt. 
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Utrustning och material

2(3)

Utrustning:
 Tigersåg
 Kofot
 Hammare
 Sopborste/-kvast
 Skrapa av något slag
 Vakuumhandtag/glaslyft
 Uppblåsbara gummikuddar (paddor) alternativt kilar
 Vattenpass
 Hiss? För fönstertransport upp och ner vid flera våningsplan...

Material:
 Fönster
 Brickor (mellanlägg) t ex av plast 

och i olika storlekar
 Karmskruv

Vakuumhandtag

Padda

Mellanlägg
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Leveranser

3(3)

Fönster ska transporteras och lagras i samma läge 
som de ska monteras, d v s med understycket nedåt.

Fönster ska förvaras stående 
på plant underlag på en torr 
och väl ventilerad plats. Det 
krävs 20 mm under pallen för 
ventileringens skull.

Om fönster förvaras utomhus 
ska det ske under presenning 
och endast under en kort 
period. 

Just-in-time leveranser kan 
vara ett alternativ!

Beställ fönster med skruvade 
”strävor” så att de kan lossas ett i 
sänder ur häcken.
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Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godkänd/ej

1 Montering i lod

2 Infästningar

3 Funktion

4 Lister, ut- och invändigt

5 Tätning, båge/blad/karm

6 Barnsäkerhet

7 Lås

8 Övrig beslagning

9 Diktning

10

11

Mall & instruktion
1(2)

Observera:
Montering i den varma delen av väggen 
Vattenavledning över fönster
Rätt sorts infästningar, justerbara är bra
Rätt sorts diktmaterial för brand och ljudkrav
Spikning foder max c/c 300 mm
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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
• fel och brister ska antecknas på fraktsedeln och meddelas transportören och 

fönsterleverantören.
• fönster ska transporteras och lagras i samma läge som de ska monteras, 

d v s med understycket nedåt.

Viktiga punkter
2(2)
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Demontering

1(4)

Lyft av glaspartiet. Såga itu karmen med en tigersåg och kapa
eventuellt karmspikarna, bänd loss karmen från stommen med en kofot.

I äldre hus kan fönster vara ingjutna/ 
fastsatta i stommen och går då inte att 
demontera utan att skada delar av väggen. 

Fönster från 80-talet fästa i träreglar.

Demontera 
utvändiga 
plåtar och 
beslag.
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Demontering

Rengör fönsterhålet ordentligt. Skrapa 
bort eventuell kvarvarande fogskum
eller annan drevning. 
Böj ner eller slå in eventuellt 
kvarvarande spik och sopa rent 
fönsteröppningen från löst grus och 
damm.

Kontrollmät fönsteröppningen! 
Runt fönstret krävs 10-20 mm för diktning.
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Montering fönster

Fönstret lyfts på plats av två personer, använd 
vakuumhandtag.

Se till att säkra så att fönstret inte kan falla igenom 
fönsterhålet. I aktuellt projekt sitter en metallist kvar 
på utsidan som gör att fönstret inte kan ramla genom. 

Tänk på:
• Runt fönstret krävs 10-20 

mm för diktning.

• Om fönsteröppningen inte är 
jämn kan olika tjocklek på 
brickorna under höger 
respektive vänster sida 
behövas.

Kontrollmät fönsteröppningen 
och placera ut brickor.

Brickor utplacerade

Fönster lyfts på plats

Person på utsida drar fönstret mot 
metallisten
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Montering fönster

Placera gummipaddor längst 
upp och pumpa upp dem. 

Justera därefter fönstret i våg och lod och fäst med 
karmskruv. Innan sista skruvarna fästs tänk på att 
kontrollera så att fönstret lätt går att öppna och stänga, i 
annat fall justera innan sista skruvarna sätts. 
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