
Förslag till ändringar i arbetsmiljöföreskrifterna i Norge 
(produsentforskriften) om stegar och ställningar

Arbetsmiljöverket har tacksamt tagit del av de föreslagna ändringarna av föreskrifterna i 
Norge.

Vi har några kommentarer och synpunkter på förslaget. 

§ 4-1 i Produsentforskriften
Vi noterar att ni kräver att stillaser (ställningar) och stiger (stegar) ska uppfylla de tekniska 
kraven i relevanta NS-EN-standarder, eller ha motsvarande säkerhetsnivå.

I Sverige kräver vi att ställningar ska uppfylla kraven i SS-EN-standarder (som är de samma 
som NS-EN-standarder). Vi har dock specificerat standarderna daterade, dvs. inklusive vilken 
utgåva det gäller. Detta innebär att vi måste ändra föreskrifterna om aktuell standard ändras. 
Om man istället hänvisar till en odaterad standard så innebär det att föreskrifterna ändras om 
standarden ändras, vilket vi i Sverige har beslutat att inte göra.

Vi tycker dessutom att det är otydligt i vilken utsträckning kraven i relevanta NS-EN-
standarder ska vara uppfyllda. Är det möjligt att ett enskilt tekniskt krav inte behöver vara 
uppfyllt och att kompensera detta genom att ett annat tekniskt krav ska vara uppfyllt med 
råge? Är det för övrigt endast de tekniska kraven som ska vara uppfyllda?

Är det certifieringsorganen som ska göra sådana bedömningar, eller kommer ni att 
offentliggöra ytterligare vägledningar om detta?

Vi uppskattar att ni planerar att införa en årlig efterkontroll av certifierade produkter. Gäller 
detta samtliga produkter i tabellen, dvs. såväl ställningar som stegar?

Detaljsynpunkter om stegar
Vi noterar att ni accepterar NS-EN-standarderna om stegar, utan de delvis högre krav som 
fanns i tidigare standard NS-EN INSTA 650. Accepterar ni redan nu stegar ur EN 131-serien?
Vi kan inte hitta någon uppgift om detta i nu gällande föreskrift.

I tabellen saknas NS-EN 131-6 (2015).

Detaljsynpunkter om ställningar
I flera av standarderna för ställningar finns klasser angivna, med syfte att de olika länderna 
ska kunna ställa krav på en viss klass för de ställningar som ska levereras. Vi har utnyttjat det 
för några produkter, t.ex. för att ställa krav på tillträdesleder i prefabricerade fasadställningar 
och prefabricerade rullställningar. 

Övergångsbestämmelse för typgodkända produkter
Vi har noterat att typgodkännanden för prefabricerade ställningssystem i Norge kan förlängas 
flera gånger, utan att någon ny granskning görs. Ett exempel är typegodkjenningsnr 48/11, 
som förlängts i flera omgångar och nu gäller till den 4 november 2016, trots att granskningen 
gjordes 1991 mot då gällande krav. Kommer denna ordning att upphöra?



Sammanfattningsvis önskar vi er lycka till med genomförandet av ändringarna, och ser fram 
emot kontakter om dessa produkter i framtiden.


