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Säker lagermiljö

Pallställage

Ett pallställage består av bärbalkar 
och gavlar (stolpar och gavelstag). 
Dimensioneringen av de bärande delarna 
är avhängigt av ställagets belastning 
(godsvikter), antal pallar per bärbalk, 
antal nivåer samt nivådelning.

Bärbalkar finns för olika belastningar. 
Godstjocklek och balkhöjd skiljer. 
Balklängd anpassas efter antalet pallar 
i bredd och hur pallarna placeras - 
långsides eller kortsides.

Stolpar finns för olika belastningar. Bredd 
och godstjocklek skiljer. Stolparnas 
bärförmåga är beroende av avståndet 
mellan bärplanen. Överskrids antingen 
avståndet eller belastningen, så 
föreligger risk för haveri.

Sektionslasten är den samlade lasten 
som befinner sig inom en sektion i ett 
ställage. Golvplacerad last räknas inte. 
Tillåten sektionslast får inte överskridas.

Balkdelningen d.v.s. avståndet mellan 
enskilda bärplan får heller inte ändras 
utan att ta hänsyn till ovanliggande last.

Kortsides placerade pallar Långsides placerade pallar

ba
lkh

öjd

stolpbredd

Bärbalk

Stolpe

Allmän ställagelära

Ställage för pallplacerat gods finns i olika utföranden. Det vanligaste ställaget är det konventionella pallstället. 
Pallställage används för alla typer av gods på pall. Sektioner byggs samman till ställagelängor med mellanliggande 
truckgångar.
Andra ställagetyper är t ex djupstaplingsställage, rullfacksställage, tätpackningsställage och kranlagerställage.
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Pallställ P90 Silverline   Enligt SS-EN 15512
Gaveltyp M      DNV Certifikat Nr. 180.237.1-01

Bärbalksprofil x längd:
Silver-I

Lastkapacitet
Jämnt fördelad last per balkpar

100/14 x   950 mm 2500 kg / bärplan
100/14 x 1850 mm 2650 kg / bärplan
100/14 x 2750 mm 1700 kg / bärplan
125/14 x 2750 mm 2500 kg / bärplan
125/17 x 2750 mm 3000 kg / bärplan
140/22 x 3600 mm 3000 kg / bärplan

Lastkapacitet per bärplan
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Lastkapacitet per gavel, Q, (kg) Gaveldjup: 737 - 1037 mm

        Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet
        från golv till första bärplanet, avståndet mellan
        övriga bärplan och bärbalkens profil och längd.

        För vidare teknisk information:
        se Bruks- & Montageanvisning P90 Silverline.

        Vid förändring av pallställets utförande
        kontakta leverantören.

        Laster gäller för ställage placerade
        på betonggolv.

ENLIGT SVENSK STANDARD - SS-EN 15635, SKALL EXPERTBESIKTNING UTFÖRAS MINST VAR 12:E MÅNAD
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BELASTNINGSSKYLT

artnr:  311018004

Q

Telefon:  031-771 96  00        Fax:  031-771 96  96        Mai l :  in fo .se@constructor.se        Webb:  www.constructor.se

Sektion A Sektion B

Gavelbelastning = 1/2 Sektionslast A + 1/2 Sektionslast B
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Tillåten sektionslast är avhängig av 
höjden mellan bärplanen, balktyp och 
längd samt stolptyp.
Vidare påverkar antalet balkar i höjd. 
Även total ställagehöjd samt gaveldjup 
påverkar.

Tillåten sektionslast varierar med höjden mellan bärplanen

Typbeteckning skall finnas på
bärbalk för att kunna utläsa
maxbelastning på belastnings-skylt.

Lasterna gäller för ställage placerade 
på Betonggolv.

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

Vidare bör skyltarna ange typ och 
tillverkare.

Se belastningsskylt på sid 6-7

Sektionslast beräknas per sektion.
Hänsyn tas till förhållandet mellan bärplanslast och balkdelning.
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Säker lagermiljö

Lagermiljön

En lagermiljö kan se olika ut från företag till företag. I ett distributionslager är oftast trucktrafiken intensiv. Vanligt är att 
man där har uppgjorda körregler för att klara av trafiken på ett säkert sätt. Hanteringsintensiteten i produktionslager kan 
variera från mycket intensiv hantering till låg intensitet. Lager med blandad lagring och hantering har ofta någon del med 
intensiv hantering.

Godsflödet
Gemensamt för alla typer av
lager är att där finns ett gods-
flöde. Gods kommer in, lagras
i ställage och tas åter ut för
vidare transport, samman-ställning eller 
förädling.
Ju intensivare godsflöde, desto mer 
utsatt blir lagermiljön för
slitage och olycksrisker. Godsflödet 
kan variera starkt under ett år eller en 
säsong. Man talar om säsongstoppar. 
Vid sådana tillfällen utsätts personal, 
truckar och inredning för extra stark 
påfrestning. Det gäller i första hand att 
klara leveranser, och vaksamheten på 
slitage eller andra olycksrisker blir ofta 
försummad.

Den fysiska lagerlokalen
En lagerlokal är ett område  där 
människor, maskiner och gods skall 
samsas om utrymmet. Det blir allt 
viktigare att lagra och hantera gods på 
en så liten yta som möjligt beroende 
på kostnader. Kostnadsjakten har ofta 
medfört det positiva att många lager har 
fått en bättre arbetsmiljö än tidigare. 
Arbetet har organiserats. Lagret har fått 
en konsekvent layout. Rutiner har införts.
Samtidigt medför ett trångt lager att 
ställage och truckar “tar stryk”. 
Minst slitage har lager med 
smalgångshantering där truckarna är 
skenstyrda, medan det största slitaget 
uppstår i trånga lager med frigående 
truckar där trucktrafik och hantering sker i 
båda riktningar.
Dålig belysning medför ökat slitage. En 
väl upplyst lokal ger bättre möjlighet för 
truckföraren att “se upp”. Det gäller såväl 
vid transporter som vid lyft och hantering 
av pallar.

Olycksrisken i lagermiljön
Kläm- och fotskador är bland de 
vanligaste olyckorna i en lagermiljö. De 
orsakas vid truck-körning och hantering. 
För att minimera dessa risker, skall 
truckförarna vara välutbildade och ha 
truckkörkort. En god ordning och klara 
regler sänker olycksfrekvensen.
De allvarligaste olyckorna kan uppstå 
om ställage rasar. Om ett ställage ger 
vika kan det medföra en “dominoeffekt” 
där flera ställage dras med i raset. Ett 
ställagehaveri kan medföra dödsfall eller 
mycket svåra  personskador, och innebär 
alltid ekonomiska förluster.
Ett haveri kan även medföra rättsliga 
följder.

Kostsamt slitage
Byggnad, truckar och inredning utgör ett 
stort värde.
Med förebyggande underhåll kan 
kostsamma ingrepp och reparationer 
undvikas.
Påkörningsskydd, genomskjutnings-
skydd, trafikmarkeringar på golv m 
m sänker också slitagekostnadern. 
Utbildning och ökat ansvar ger varje 
medarbetare en bättre förståelse för 
kostnader och risker.

Det värsta som kan hända på ett lager! Se till att det aldrig händer.
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Arbetsmiljölagen ställer krav

Arbetsmiljölagen har betytt mycket för en ökad förståelse och efterlevnad av säkerhet. En hög produktivitet i lagren 
medför ökade risker, och lagen är till för att arbetsgivare och arbetstagare skall göra sitt bästa för att skapa säkra 
förhållanden.

Kapitel 2, 5§
Maskiner, redskap och andra tekniska 
anordningar skall vara så beskaf-
fade och placerade och brukas på ett 
sådant sätt, att betryggande säkerhet 
ges mot ohälsa och olycksfall.

Kapitel 3, 1§
Arbetsgivare och arbetstagare skall 
samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö.

2§
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgär-
der som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall.

Lokaler samt maskiner, redskap, 
skyddsutrusningar och andra tekiska 
anordningar skall underhållas väl.

Rutinmässiga besiktningar av ställage

I det allmänna arbetet att säkerställa en god och säker arbetsmiljö ingår besiktning av ställage som en viktig del. 
Ställage betraktas tyvärr ofta som en “fast” inredning, vilket gör att man inte bryr sig om denna del i en lagermiljö. 
Man anser att den bör tåla en omild behandling. Så är inte fallet. Ett ställage är en konstruktion som är beräknad och 
avsedd för ett definierat behov. Ställage behöver besiktigas rutinmässigt för att brister skall upptäckas i tid. Brister måste 
åtgärdas efter en uppgjord plan. Besiktningarna skall dokumenteras och arkiveras. Det åligger den person som utsetts 
till ansvarig för lagerinredningens säkerhet att se till att bla riskanalyser och besiktningar genomförs.

Vem kan utföra en besiktning?
I princip vilken person som helst,
bara han/hon har rätt kompetens för att 
utföra kontrollen på ett tillfredsställande 
sätt. Lämpligt är att en person som 
är aktiv i lagerverksamheten sköter 

2a§
Arbetsgivaren skall systematiskt 
planera, leda och kontrollera verk-
samheten på ett sätt som säkerställer 
att arbetsmiljön uppfyller kraven i 
denna lag...
...skall i den utsträckning versamhe-
ten kräver dokumentera arbetsmiljön 
och arbetet med denna. Handlings-
planer skall därvid upprättas.

Krav från Arbetsmiljöverket

 AFS 2006:4 punkt A3:2
	 •	 Ett	lagerställ	som	är	avsett	för	varierande	laster	skall,	på	väl	synlig	plats,	vara	beständigt	märkt	med
  maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
	 •	 Om	påkörning	kan	medföra	risker	skall	det	finnas	påkörningsskydd.
	 •	 Ett	pallställ	skall	vara	förankrat	om	det	finns	risk	för	instabilitet.
	 •	 Ett	pallställ	skall	vara	försett	med	skydd	som	förhindrar	att	pallar	skjuts	genom	stället
  (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.
            - se vidare sid 14.

 AFS 2001:1 8§
 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedömma riskerna för att någon kan komma att
 drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.... Riskbedömningarna skall dokumenteras skriftligt.
	 I	riskbedömningen	skall	anges	vilka	risker	som	finns	och	om	de	är	allvarliga	eller	inte..	

uppgiften. Personen skall också ha god 
kännedom om förändringar som sker 
eller kommer att ske i ställaget, eller om 
godstyngder eller frekvens förändras.
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Pallställ P90 Silverline   Enligt SS-EN 15512
Gaveltyp M      DNV Certifikat Nr. 180.237.1-01

Bärbalksprofil x längd:
Silver-I

Lastkapacitet
Jämnt fördelad last per balkpar

100/14 x   950 mm 2500 kg / bärplan
100/14 x 1850 mm 2650 kg / bärplan
100/14 x 2750 mm 1700 kg / bärplan
125/14 x 2750 mm 2500 kg / bärplan
125/17 x 2750 mm 3000 kg / bärplan
140/22 x 3600 mm 3000 kg / bärplan

Lastkapacitet per bärplan
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Lastkapacitet per gavel, Q, (kg) Gaveldjup: 737 - 1037 mm

        Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet
        från golv till första bärplanet, avståndet mellan
        övriga bärplan och bärbalkens profil och längd.

        För vidare teknisk information:
        se Bruks- & Montageanvisning P90 Silverline.

        Vid förändring av pallställets utförande
        kontakta leverantören.

        Laster gäller för ställage placerade
        på betonggolv.

ENLIGT SVENSK STANDARD - SS-EN 15635, SKALL EXPERTBESIKTNING UTFÖRAS MINST VAR 12:E MÅNAD
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Sektion A Sektion B

Gavelbelastning = 1/2 Sektionslast A + 1/2 Sektionslast B
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Säker lagermiljö
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Pallställ P90 Silverline   Enligt SS-EN 15512
Gaveltyp M      DNV Certifikat Nr. 180.237.1-01

Bärbalksprofil x längd:
Silver-I

Lastkapacitet
Jämnt fördelad last per balkpar

100/14 x   950 mm 2500 kg / bärplan
100/14 x 1850 mm 2650 kg / bärplan
100/14 x 2750 mm 1700 kg / bärplan
125/14 x 2750 mm 2500 kg / bärplan
125/17 x 2750 mm 3000 kg / bärplan
140/22 x 3600 mm 3000 kg / bärplan

Lastkapacitet per bärplan
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Lastkapacitet per gavel, Q, (kg) Gaveldjup: 737 - 1037 mm

        Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet
        från golv till första bärplanet, avståndet mellan
        övriga bärplan och bärbalkens profil och längd.

        För vidare teknisk information:
        se Bruks- & Montageanvisning P90 Silverline.

        Vid förändring av pallställets utförande
        kontakta leverantören.

        Laster gäller för ställage placerade
        på betonggolv.

ENLIGT SVENSK STANDARD - SS-EN 15635, SKALL EXPERTBESIKTNING UTFÖRAS MINST VAR 12:E MÅNAD
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Sektion A Sektion B

Gavelbelastning = 1/2 Sektionslast A + 1/2 Sektionslast B
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Säker lagermiljö

Hur skall besiktningen utföras?
Besiktningen skall utföras så om-
fattande att brister kan identifieras. 
Svagheter eller skador skall noteras. 
Lämpligt är att ha ett anpassat formulär 
som täcker in den rutinmässiga 
kontrollen, och som kan ligga till grund 
för åtgärder, samt kunna arkiveras 
för den interna dokumentationen. 
(Kontrollpunkter berörs senare).

Hur ofta skall besiktningar 
genomföras?
Avgörande är hanteringsintensiteten. 
Ett lager eller delar av ett lager som har 
extremt hög intensitet bör kontrolleras 
oftare. Ansvarig för lagerinredningens 
säkerhet skall säkerställa att okulär-
besiktningar genomförs varje vecka 
eller med andra regelbundna intervall 
utifrån en riskbedömning.
Expertbesiktningar skall genomföras 
minst var 12:e månad.
SS-EN 15635
(standarden beställes på www.sis.se)

Vad krävs av dokumentationen?
Arbetsmiljölagen förtydligas i 
Arbetarskyddslagens anvisningar för 
internkontroll. Arbetsgivaren planerar, 
leder och följer upp säkerhets- och 
miljöarbetet. Dokumentationen ligger 
till grund för att kunna bedöma om 
uppgjorda rutiner har följts, och 
måste därför vara så omfattande och 
tydliga att arbetsgivaren kan göra en 
rättvisande revision av arbetet. Om en 
olycka sker trots rutinmässig kontroll 
är det viktigt att kunna rekonstruera 
ställagets status.

Kontroll

ställage

Kontroll

ställage

Kontroll

ställage

Ställage
Besiktning

2012

Ställage
Besiktning

2011

Ställage
Besiktning

2010

Kontroll

ställage

Kontroll

ställage
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Vanliga orsaker till förslitning och rasrisk

Ett ställage är konstruerat för att tåla en viss behandling och normalt slitage. Överskrids dessa båda faktorer så 
föreligger risk som kan leda till att ställaget kollapsar.

Felaktigt montage
Med ställaget följer en bruks- och 
monteringsanvisning. Här framgår bl a 
hur ställagedetaljerna skall monteras 
samman.
Ett färdigmonterat ställage skall alltid 
besiktigas innan det tas i bruk. Felaktigt 
montage kan medföra ställagehaveri.

Ommontering
Bärbalkarna hakas i stolparna så att de 
skall vara lätta att flytta. Varje förändring 
av bärbalkarna måste göras med 
förstånd, och förändringen måste ligga 
inom de rekommenderade värdena enligt 
belastningsskylten, se sid 6-7.

Gör alltid en protokollförd besiktning 
innan ställaget tas i bruk.

Bärplansavstånd
Stolpens bärförmåga bygger på att 
bärbalkar är monterade inom ett visst 
avstånd.
Överskrids detta avstånd så 
minskar stolpens bärighet eftersom 
bärplansavståndet blir större. Detta är 
fallet om man t ex tar bort nedre balknivå 
för att bereda plats för volymkrävande 
gods.
I detta fall måste troligen 
gavelkonstruktionen förstärkas, eller 
belastningen på ovanliggande balkar 
minskas.
Gör noggranna beräkningar!
Ta hjälp av information från 
ställagetillverkaren/leverantören.

Påkörning
Det är vanligt att stolpar blir påkörda av 
truckar. Där trucktrafiken är intensiv, ökar 
risken för påkörning.
En deformerad stolpe är en uppenbar 
säkerhetsrisk, eftersom bärigheten kan 
ha påverkats menligt.
Lämpligt är att ha en rutinmässig 
skyldighet att omedelbart meddela 
sådana skador, och vidta åtgärder.
Påkörningsskydd är en lönsam 
investering för att minimera 
påkörningsskador, men de eliminerar inte 
riskerna helt.
Gavelskydd skall ha höjd 400 mm.

Se SS-EN 15635 bil. D.2.1.

Se AFS 2006:4 A3.2.

Påkörningsskada11700 belast skylt 11743 9360 belast skylt 6947
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Inlagring av engångspall

Skadade bärbalkar
Bärbalkar kan få brottanvisningar
av truckgafflarna, och därmed utgöra 
en säkerhetsrisk.
Överbelastning eller felaktigt placerade 
pallar kan medföra att bärbalken får en 
bestående deformation. Nedböjningen 
får inte vara större än balkens längd 
genom 200, då balken är belastad.

   Exempel:

 2750 mm
 200 

= 13,8 mm

Även säkerhetslåsningen kan skadas! 
Kontrollera!

Golvkvalitet och sättningar
Ett ställage utsätter golvet för stora 
punktbelastningar, därför är det viktigt 
att golvet är av rätt kvalitet. Sjunker 
stolpen ner i golvet blir ställaget snett 
belastat och rasrisk föreligger.

Industri- och lagerfastigheter kan 
utsättas för marksättningar, vilket 
medför att ställaget kan komma att luta 
eller böjas. Rutinmässig kontroll ger 
tidiga signaler på sådana förändringar. 
Tänk på att ställage monterade på 
asfaltgolv har reducerad bärförmåga 
gentemot ett ställage monterat på 
betonggolv.

Truckförare har ett stort ansvar för att ras och olyckor kan undvikas. Att arbeta ansvarsfullt  
och kunnigt är bästa garantin för en säker lagermiljö.

Lastpallar
Skadade lastpallar eller felaktigt 
placerade lastpallar utgör en risk för 
ras och i värsta fall ställagehaveri. 
Träpallar skall understödjas direkt 
under klossarna.
Rasar enskilt gods, kan detta dra med 
sig annat gods och en “lavin-effekt” kan 
uppstå.

Felplacerad pall

Lastpallar måste vara av god 
kvalitet. Europapallen är en allsidig 
allroundpall och mycket använd. 
Många engångspallar är av en sådan 
kvalitet att de inte skall användas som 
lagringspallar annat än när de ställs på 
Europapall eller liknande (se bild ovan).

Säker lagermiljö
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Deformerade stolpar

Stolpar, balkar och gavelstag som 
fått veck eller bucklor måste bytas.

Deformerade balkar

En balk kan ha en nedböjning max 
L/200, men får endast ha L/1000 
i kvarstående nedböjning utan 
belastning.

In- eller utböjning av en balk i 
horisontell riktning får inte överstiga 
L/400.

Deformerade gavelstag

Max tillåten böjning 10 mm, annars 
måste staget riktas.

Godsvikter och placering
Kontrollera att bärplanen inte utsätts 
för större belastning än avsett. 
Godset/pallen skall vara rätt placerad 
på balken. Lasten skall rymmas inom 
pallens yta, annars punktbelastas 
balken på ett olämpligt sätt.

Lutning

Ett nymonterat, obelastat, ställage får 
inte luta mer än H/350 i någon riktning 
Belastat tillåts stället luta H/200.

Exempel: obelastat c:a 2,8 mm/m, 
belastat 5 mm/m.

Balkspärrar

Balkspärrar som låser balken till 
stolpen måste låsa rätt för att undvika 
oavsiktlig urhakning. Urhakning kan 
inträffa om truckföraren råkar lyfta 
balken med gafflarna.

Besiktning och viktiga
kontrollpunkter
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Säker lagermiljö

Lastpallar

Kassera trasiga eller olämpliga pallar. 
Felaktigt lastade pallar bör lastas om.
Vid hög last på pall eller instabil last bör 
lasten säkras med t ex sträckfilm. 
Se SS-EN 15635.

Belysning 

Var noga med att ställagegångarna har 
bra ljus. Underhåll armatur, byt lampor 
regelbundet.

Rasskydd 

Pallstället skall, om det mot området 
där nedfallande gods kan åstadkomma 
skador, vara försett med rasskydd.
Skyddet skall monteras på ställagets 
gavel/baksida eller över eventuell 
transportgång.

Utdragsenheter

Är ställaget utrustat med utdragsenheter 
är det viktigt att dessa är rätt monterade 
och hanteras rätt. I annat fall kan det 
utgöra en säkerhetsrisk. Personalen 
måste vara informerad om hur utdrags-
enheter skall hanteras. Ställaget måste 
vara väl förankrat i golvet - speciellt de 
bakre stolparna. Utdragsenheten måste  
vara förankrad i den bakre balken. Denna 
balk måste vara extra säkrad till stolparna 
(se bruks- och montageanvisningen). 
Finns flera utdragsenheter i samma 
ställage får endast en enhet dras ut åt 
gången!
Vid osäkerhet kontrollera med tillverkaren.
Kontrollera fästpunkter samt att 
personalen efterlever säkerhets-
föreskrifter.

Skydds- och styranordningar

Stolpskydd och andra skyddsanordningar 
tar stryk. Även instyrningsanordningar 
och styrskenor. Kontrollera att de är 
intakta.

Andra detaljer 
Även ryggstag, genomskjutnings-
skydd, nät etc måste kontrolleras.

Rost

Uppstår grava rostskador på en 
ställagedetalj måste den bytas. 
Varmförzinkade bärbalkar och stolpar 
ger extra säkerhet mot såväl invändiga 
som utvändiga rostangrepp.

Golv
Ställagets bärförmåga beror på typ av 
golv. Bärförmågan, när det är monterat 
på asfaltgolv, kan minska med upptill 
50% eller mer jämfört med om det är 
monterat på betonggolv!
Om inget annat anges i bruksanvisning, 
eller belastningsskylt, hänvisar tillåtna 
lastkapaciteter till ställage monterade 
på betonggolv.
Var vaksam på sprickor eller sättningar 
av golvet kring stolpfoten.
Fästbultarna i golvet kontrolleras.
Asfaltgolv eller andra mjuka golv 
kräver någon form av specialfot under 
stolparna. Lastbegränsningarna 
kvarstår.
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Arbetsmiljöpolicy

Säkerhetsmedvetandet varierar
mellan företag. Många företag
har en utarbetad säkerhetsplan.
Låt ställagebesiktningar ingå i
denna.

En sak är klar -
säkerhet lönar sig!

•	 Kartlägg	de	risker	som	kan	döljas	i	lagermiljön.
•	 Lägg	upp	en	rutin	för	kontroll	och	underhåll.
•	 Utse	en	”Ansvarig	för	lagerinredningens	säkerhet”.
•	 Dokumentera	kontroll	och	åtgärder.	Vidstående
 protokoll eller checklista för kontroll är ett exempel på
 hur formuläret kan se ut.
•	 Anpassa	kontrollpunkterna	till	den	egna	verksamheten.
•	 Tillför	andra	kontrollpunkter	i	hanteringsmiljön.
•	 Det	viktiga	är	att	formuläret	är	lättarbetat	och	att	det
 underlättar och dokumenterar kontrollen.
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Säker lagermiljö

SÄKERHET - utdrag ur AFS 2006:4

Nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö trädde ikraft den 1 juli 2007. Det är vår skyldighet mot 
kunder och andra samarbetspartners att upplysa om dessa nya regler så att alla som berörs har en reell 
möjlighet att vidtaga de åtgärder som föreskrivs i de nya bestämmelserna. 

Arbetsmiljöverket har i författningssamlingen med beteckningen AFS 2006:4, under punkten A 3:2 utökat 
kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

De nya 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. genomskjut-
 ningsskydd), 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 samt hyll-
ställ, grenställ, universalställ och andra ställage som kan förekomma för godslast i lagermiljö.

1. Det skall alltid finnas informationsskyltar som anger fakta avseende maxlast per sektion och per bär-
 plan 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 gavel-
 skydd 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 anses normalt föreligga om pallställets totalhöjd är fyra gånger högre än pallställs-
 djupet eller om det har utdragsenheter eller ryggstag.
 (enligt SS-EN 15635 skall alla stolpar vara förankrade)

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. 

För att garantera säkerheten åligger det användaren att genomföra en riskanalys.
Det yttersta ansvaret för att bestämmelserna efterlevs åvilar företagets VD.
Se även Svensk Standard SS-EN 15635 “Montage, drift och underhåll“.
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Exempel på protokoll för
okulärbesiktning av ställage

Lagerutrymme  _________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________

Tillverkare  __________________________________________

Leveransår  _________________________________________

Senaste kontrolldatum  ________________________________

Kontrollpunkter Kontroll Plats/anmärkning Åtgärd
 1.  Golvets skick

 2.  Stolpar

 3.  Bärbalkar

 4.  Säkring av balkar

 5.  Påkörningsskydd

 6.  Tunnelskydd

 7.  Genomskjutningsskydd

 8.  Fotplattor/nivellering

 9.  Gavelstag/ryggstag

10.  Bärplansstag

11.  Bärförmåga/deformation

12.  Belastningsskylt

13.  Belysning

14.  Lastpallarnas skick

15.  Lastning på pallar

________
________
________
________
________
_______
________
________
________
________
________
________
________
________
_______

_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

16.  Transportgångar:

       - skick

       - märkning

       - framkomlighet

       - persontrafik

________
________
________
________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

Övrigt  __________________________

________________________________
________
________

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

Datum för nästa kontroll  __________________________________________________

Kontrollen utförd av  ______________________________________________________

Ort/Datum  _____________________________________________________________
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