
Vi anser det är vår skyldighet att informera våra kunder  och andra 
samarbetsparter om Arbetsmiljöverkets föreskrifter enligt AFS 2006:4.

I Arbetsmiljöverket författningssamling, AFS 2006:4, under punkten A 3:2 finns det krav som måste 
följas gällande säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

Kraven är citat:

1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt 
med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.

2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas på körningsskydd.

3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k. 
genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Vad betyder det? Hur skall de nya bestämmelserna tolkas?

Synonymt med lagerställ, är alla typer av pallställ i alla de uppbyggnadsformer som kan föreligga; 
hyllställ, grenställ, universalställ och andra ställage som kan förekomma för godslast i lagermiljö.

1. Det skall alltid finnas informationsskyltar som anger fakta avseende max last per sektion och  
per bärplan för att en betryggande säkerhet skall uppnås. Informationsskylten skall vara skriven 
på svenska.

2. Det föreligger krav på att ställageinstallationer skall vara försedda med betryggande stolp- och 
gavelskydd om påkörning kan medföra risk för personal. Denna risk är uttalad och påtaglig och 
föreligger alltid i lagermiljö som betjänas med truck, varför påkörningsskydd skall finnas i denna 
typ av lager.

3. Risk för instabilitet föreligger i stort sett alltid. Därför skall ställagestolpar vara fast förankrade på 
ett betryggande sätt i golv.

4. Det föreligger krav på att pallställ skall vara försedda med betryggande genomskjutningsskydd, 
för att eliminera risken att pallar, eller gods förvarade på pallar faller ned och skadar person.

Ansvar för anläggning och följande av föreskrifter ligger på företagets ansvar.

Se även Svensk Standard SS-EN 15635 “Montage, drift och underhåll “.

Säkerhet
utdrag ur AFS 2006:4



Säkerhetstillbehör 

Besök www.constructor.se/Sakerhetstillbehor för mer information om Säkerhetstillbehör.

Stolpskydd

Säkerhetsinlägg/tunelskydd

Rasskydd/säkerhetsnät

Gavelskydd

Genomskjutningsskydd

Säkerhetsräcke
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