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EU-försäkran om överensstämmelse

Ringlock är ett moduluppbyggt ställningssystem som 
gör att användarna snabbt och effektivt reser, använ-
der och demonterar tillfälliga arbetskonstruktioner. 
Ringlock-systemet är baserat på det varumärkesskyd-
dade AT-PAC Ringlock-systemet som uppfyller kraven 
i EU-standard BS EN 12810 och BS EN 12811.
Ringlock uppfyller även kraven i The National Access 
& Scaffolding Confederation (NASC) Code of Practice 
for System Scaffold i Storbritannien. Se tabellen på 
baksidan av dokumentet.
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Ringlocks kvalitetsfaktorer & beteckningar

Ringlocks kvalitetsfaktorer
Samtliga Ringlock-produkter i Dokas EU-sortiment är 
konstruerade för att uppfylla högt ställda kvalitetsstan-
darder baserade på tre enkla faktorer:

Material Vi använder bara högkvalitetsstål i våra 
produkter. Stålet är certifierat och testat 
och uppfyller eller överträffar industris-
tandard oavsett plats och klimat.

Pass-
form

Doka-produkter är konstruerade med 
mångsidighet och användbarhet i åtan-
ke. Våra produktdesigner är modifie-
rade för att öka effektivitet och produk-
tivitet och spara tid och pengar i dina 
projekt.

Slutbe-
handling

Varmförzinkning slutbehandlar och 
skyddar våra produkter, om det behövs. 
Slutbehandlingsmetoden maximerar 
användningen och förlänger produkt-
livslängden.

För mer information om Ringlock-systemkomponen-
terna, kontakta din lokala Doka-representant.

Ringlock-beteckning
Ringlock-beteckning enligt BS EN 12810-1:2003 är:

Ställning EN 12810 – 4D – SW109/307 – H1 – B – LS

Lastklass 4 går att utöka från lastklass 1 till lastklass 
6, om det behövs, men det finns begränsningar på 
spiravstånd for lastklass 5 och 6. Denna användarin-
formation tar endast hänsyn till lastklass 1 till klass 4 
som allmän belastning som krävs av en systemställ-
ning under normal omständigheter.
Lastklass 4: Det finns även följande kombinationer av 
plattformsbredd och spiravstånd:

SW06/73 till SW12/307

BEKLÄDNAD: Maxtillåtna höjder och fästpunkts-
mönster anges för såväl öppna, skyddsnätade som 
täckta ställningar.
Alla Ringlock-ställningsbeteckningar finns med på 
baksidan av anvisningen på Ringlock-ställningssyste-
mets EU-försäkran om överensstämmelse.
För mer information om produkter som saknas i doku-
mentet eller Ringlock-broschyren, kontakta din lokala 
Doka-representant eller gå in online på www.Doka.
com.
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Säkerhetsföreskrifter och säker användning

Anvisningarna här är inte avsedda att ersätta ev. 
relevanta UK-/EU-standarder, företagsrutiner, hög-
höjdsregler, lokala standarder eller anvisningar eller 
annan lagstiftning utan är en praktisk bruksanvisning 
med bra ställningsbyggnadsrutiner med Dokas Ring-
lock-ställningssystem. Se senaste versionerna av BS 
EN12810, BS EN12811, NASC Guidance Notes och 
aktuell lagstiftning innan du påbörjar arbetet.
 ▪ Se till så att du alltid följer företagets policy.

 ▪ Se till så att personalen som monterar, demonterar 
och förändrar Ringlock-ställningen får lämplig utbild-
ning för att göra jobbet.

 ▪ Se till så att personalen som monterar, demonterar 
och förändrar ställningskonstruktionen arbetar enligt 
senast gällande UK-/EU-standarderna och aktuell 
lagstiftning.

 ▪ Se till så att all personlig skyddsutrustning (PPE) är 
lämplig och tillräcklig samt används som avsett.

 ▪ Hänsyn bör också tas till om ytterligare faror kan 
förekomma vid byggnadsställningen så som t.ex. 
överliggande kraftledningar, vägar, skolor och om 
allmänt skydd krävs, om ställningen ska vara täckt, 
vem som ansvarar för konstruktionen.

 ▪ Vi rekommenderar att Ringlock-ställningskonstruk-
tionerna inspekteras och registreras (taggningssys-
tem):

 - Före första användningen
 -  Efter förändringar eller väderpåverkan
 -  Efter händelse som kan påverka stabiliteten
 -  Med regelbundna intervall enligt krav från arbets-
platsen eller företagspolicy, men normalt inte mer 
än 7 dagar

 ▪ In- och utgång bör lösas så snart det praktiskt är 
möjligt för både ställningsbyggare och slutanvän-
dare. Stegarna används av ställningsbyggarna 
vidmontage, demontag eller förändringar av Ring-
lock-ställningarna. Tvärbalkar och diagonalkompo-
nenter etc. får inte användas som stöd. Se till så att 
in- och utgångsvägar inkl. stegar och trappor hålls 
fria. 
Nedan finns åtgärdsordningen som bör följas vid val 
av metoder för att förhindra personfall vid in- och 
utgångar:

 - Installera trappor
 - Installera ingångsfack med enkelnivåstege
 - Installera ingångsfack med flernivåstegar
 - Installera inre stegingång med skydd, dvs. steg-
fäste/räcken etc.

 - Installera yttre stegingång med ställbar Ring-
lock-grind

 ▪ Arbetsgivaren är skyldig att se till så att höghöjdsar-
beten är:

 - Noggrant planerade

 - Lämpligt övervakade
 - Görs på ett säkert sätt "så långt det är rimligt 
praktiskt"

 - Inkludera planering för nödsituationer och rädd-
ning

 - Väderförhållandena riskerar inte hälsa och säker-
het

 ▪ Se till så att Ringlock-ställningen är korrekt monte-
rad och uppfyller de angivna kraven och all gällande 
lagstiftning innan människor och material får beträda 
den.

 ▪ Se till så att alla som använder Ringlock-ställningen 
är medvetna om avsedd användning och den max-
belastning som den tål.

 ▪ Se till så att användarna förstår att obehörig ändring 
av Ringlock-ställningen eller komponentborttagning 
kan leda till säkerhetsrisk. Det är bara rätt utbildad 
personal som får göra ändringar och komplettering-
ar.

 ▪ Spärra av och sätt upp varningsskyltar för att förhin-
dra tillträde till oavslutade ställningssektioner.

 ▪ Överbelasta inte och se till så att kran- och gaffel-
truckförare förstår belastningsbegränsningarna på 
varje del av ställningskonstruktionen.

 ▪ Den ökade användningen av mekaniska lyftanord-
ningar på plats innebär ökad risk för att ställnings-
komponenterna fastnar/hakar i. Vid användning av 
kranar eller andra mekaniska lyftanordningar nära 
Ringlock-ställningar är det viktigt att se till så att ing-
et hakar i under någon ställningsdel. Upplyftning kan 
ev. få farliga konsekvenser.

 ▪ Sprintar med spärrar eller låsning som fäster ihop 
spirorna om din metodbeskrivning/riskanalys/tes-
trapport indikerar att upplyftning inte går att utesluta.

 ▪ Säkra ställningsingången för att förhindra obehörigt 
tillträde till ställningen. Förvara stegarna förvarings-
utrymme eller container.

 ▪ Stängsla ev. in nedre delen av ställningen för att för-
hindra klättring, framförallt nära boendeområden.

 ▪ Tänk särskilt på miljön med respekt till fotgängare 
och fordonstrafik.

Är du osäker på någon information i säkerhets- och 
bruksanvisning, kontakta din lokala Doka-represen-
tant.
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Gör aldrig såhär:
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:
Kasta aldrig upp eller ned Ringlock-ställ-
ningsutrustning eller annat material.

Gör aldrig höghöjdsarbeten med ev. fallrisk 
utan att använda skyddssele och utan att 
fästa säkringen i säker förankring.

Gör aldrig arbeten över huvudhöjd eller 
vägarbeten utan sätta upp varningsskyltar 
eller avspärrningar för att hålla andra borta 
från område med pågående arbeten.

Använd aldrig trasig/modifierad utrustning.

Överbelasta aldrig ställningen du reser, 
ändrar eller demonterar med reservmate-
rial.

Luta aldrig ställningsutrustning mot objekt 
om det finns risk att den kan falla

Lämna aldrig delvis resta eller demontera-
de ställningar i osäkert tillstånd (se alltid till 
så att det finns lämpliga skyltar som varnar 
andra).

Acceptera aldrig anvisning från kund eller 
någon annan som inte är i överensstäm-
melse med säkerhetsföreskrifter eller gäl-
lande lagstiftning.

Lämna aldrig en exponerad kant där folk 
eller byggmaterial kan falla.

Ta aldrig bort väggfästen förutom när du 
använder utbildade ställningsbyggare som 
klarar att följa avtalade krav från arbets-
platsen och anvisningar utan teknisk råd-
givning.

Ta aldrig bort skyddsräcken, fotlister eller 
murningsskydd förutom när du använder 
utbildade ställningsbyggare som klarar att 
följa avtalade krav från arbetsplatsen och 
anvisningar.

Ta aldrig bort komponenter eller anpassa 
Ringlock-ställningen med annat än origi-
nalutrustning.

Skapa aldrig glipor i plattformen genom att 
ta bort Ringlock-stålplank från plattformen 
så att du lämnar en exponerad kant.

Arbeta eller använd aldrig Ringlock-ställ-
ning som håller på att resas eller demon-
teras.

Ta aldrig bort stegar eller trappor.

Överbelasta aldrig ställningen.

Underminera aldrig ställningen genom att 
gräva diken eller fundament under eller 
intill den.

Täck eller näta aldrig ställningen utan god-
kännande av ställningskonstruktören.

Ställ aldrig laster med gaffeltruck direkt på 
ingångsställningen.

TA INGA RISKER! ODDSEN ÄR EMOT DIG!

Gör alltid såhär:
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:

Se alltid till så att alla användare på plats 
vid Ringlock-ställningen är medvetna om 
avsedd användning och den belastning 
som ställningen är dimensionerad för.

Preparera alltid marken för ställningen 
och den belastning som den ska bära.

Se alltid till så att de avtalade förva-
ringsutrymmena finns på plats vid Ring-
lock-ställningen för att minska hantering-
en och förebygga snubbelrisker.

Håll alltid ingångsvägarna fria.

Inspektera alltid ställningen före varje 
användning.

Inspektera alltid ställningarna och utfärda 
rapporter.

Överväg alltid att använda ett taggnings-
system, dvs. Scaftag.

Förhindra alltid tillträde till oavslutade 
och/eller osäkra ställningar och se alltid 
till så att det finns ”Använd inte ställning-
en”-skyltar på plats.

Informera alltid den ansvarige för ställ-
ningsbyggandet om ställningen blir ska-
dad så att det går att ordna med repara-
tioner.

Skydda alltid ställningen mot skador från 
byggarbetsplatsen.

Se alltid till så att plattformslasterna är 
jämnt fördelade.

Ta alltid hänsyn till vikten av de material 
du lastar på ställningen och instruera 
byggarna gällande maxlast.

Instruera alltid byggarna som använder 
ställningen om att inte ändra något.

Rapportera alltid ställningsskador till den 
ansvarige för ställningsbyggandet – du 
kan rädda liv.

HÅLL EFTER DIN
RINGLOCK-STÄLLNING! VAR FÖRSIKTIG!
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Monteringsföreskrifter för Ringlock-ställning

Rekommendationer

Vi rekommenderar följande innan montage av Ring-
lock ställningen:
 ▪ Inspektera arbetsplatsen och se till så att mark eller 
annan stödkonstruktion är kraftig nog att säkert bära 
upp ställningens egenvikt och pålagda plattform-
slaster. Håll även koll på närheten till kraftledningar, 
överliggande hinder och väderförhållanden. De kan 
leda till möjlig risk vid montage, användning och 
demontering av Ringlock och bör analyseras och 
hanteras på lämpligt sätt enligt de angivna kraven 
för riskanalys och metodbeskrivning.

 ▪ Kontrollera skicket på byggnadens fasad vid de fö-
reslagna fästpunkterna.

 ▪ Spiravstånden ska vara enligt relevanta layouter, om 
det finns sådana.

 ▪ Krävs det konstruktionsritningar av ställningen, kont-
rollera de lokala myndighetskraven vad ritningen 
måste visa (lastklassning, montage-/demonterings-
anvisningar etc.)

 ▪ Inspektera all utrustning före användning skick och 
funktion. Använd inte skadad eller utsliten utrust-
ning.

 ▪ Undvik förvaring och hantering av ställningskompo-
nenter under eller nära kraftledningar. Kontrollera 
kraven från den myndighet som ansvara för avspärr-
ningszonerna. 

 ▪ Det är viktigt att se upp vid ställningsbyggnad nära 
exponerade, isolerade kraftledningar och dolda el-
kablar (t.ex. kablar bakom yta där ställningsankarna 
ska monteras).

 ▪ Håll koll på kundens och arbetsrelaterade säker-
hetsrutiner samt referenser till lokal/regional och 
nationell lagstiftning. 

 ▪ Håll koll på ev. explosions- och brandrisk.

 ▪ Se till så att ställningsbyggarna är rätt utbildade och 
instruerade för att resa Ringlock-ställningssystemet-

 ▪ Säkerhets- och funktionskontrollera alla verktyg som 
används vid montaget.

Riskanalys
Gör en riskanalys innan montaget påbörjas
Riskanalysen är helt enkelt ett sätt att ta reda på vad 
som kan ge skador på arbetsplatsen och att ta fram 
lämpliga, skadepreventiva kontrollåtgärder. Det är 
även lagkrav och du har skyldigheter enligt HSE-lag.
Vi rekommenderar att du tänker på följande innan 
montaget av Ringlock-ställningen påbörjas:
 ▪ Se till så att alla ställningsbyggare har sett och för-
stått riskanalysen.

 ▪ Se till så att alla ställningsbyggare signerar riskana-
lysformuläret.

 ▪ Dubbelkolla arbetsplatsen, se till så att alla ställ-
ningsbyggare kontrollerat sina verktyg.

 ▪ Säkra arbetsplatsen, spärra av för andra och upprät-
ta fallzoner.

 ▪ Fokusera på det aktuella arbetet och se till så att 
inget har missats.

 ▪ Häng inte upp dig på ”stora riskmoment” så att du 
missar potentiella problem (t.ex. snubbelrisk, folk 
som jobbar i närheten, risk att tappa objekt etc.) 

När du påbörjat montaget:
 ▪ Gör inga arbeten som riskanalysen inte omfattar.

 ▪ Stoppa arbetet och omvärdera om förhållandena 
ändras eller om det tillkommer uppenbara risker 
som inte fanns med i riskanalysen.

 ▪ Stoppa alltid arbetet om du är osäker.
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Föreskrifter för ställningsmontage

Steg 1

 ➤ Preparera ställningsfundamentet.

 ➤ Montera bottenrosetten på de ställbara bottenskru-
varna och positionera dem grovt med resp. tvär-
balkar. Börja vid högsta marknivån för smidigare 
efterjustering. Det underlättar om bottenskruvens 
justerhandtag är nästan längst ned på gängan. Det 
ger maxjustering på de lägre marknivåerna.

 ➤ Bottenskruvarna ska vara centrerade på fotplattor-
na. 

 ➤ Börja i ena änden som kräver ställning och bygg 
mot andra änden för att få plana ytor. Ställ in bot-
tenskruven så lågt som möjligt. På jämna ytor ska 
de ha ungefär samma höjd.

 ➤ Varje rosett har åtta öppningar. De mindre öppning-
arna används oftast för att guida ställningen vid 
90°-anslutningar med de större öppningarna ger 
möjlighet till varierande vinklar.

Tvärbalksplacering

Balkplacering

Ringlock-rosett
Diagonalstötta

 ➤ Såvida du inte reser ställningen runt en rund bygg-
nadskonstruktion, justera bottenrosetten så att en 
av de små rosettöppningarna pekar i tvärbalkens 
riktning. De små öppningarna i rät vinkel mot de för-
sta kommer att automatiskt 90°-justera balkarna.

 ➤ De större öppningarna används oftast för att anslu-
ta diagonalerna.
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Steg 2

 ➤ Anslut tvärbalkarna till bottenrosetten. Slå inte in 
kilarna i det här stadiet.

 ➤ Använd vattenpass och justera skruvarna så att 
tvärbalkar och balkar är horisontella. Noggrann av-
vägning i det här stadiet gör att du slipper göra det 
senare vid ställningsmontaget.

STÅLPLANKKONFIGURATION
FACK-
BREDD 

(m)

ANTAL  
0,32 m-PLANKOR

ANTAL 
0,19m-PLANKOR

0,73 2 -
1,09 3 -
1,40 4 -
1,57 4 1
2,07 6 -
2,57 7 1
3,07 9 -

FACKBREDD

Detaljvy av plankanslutning

 ➤ Placera plankor med rätt spiravstånd i ändfacket 
för att heltäcka facket. Justera bottenrosetten och 
bottenskruvarnas position genom att skjuta in eller 
ut en skruv i sidled så att planken blir parallella med 
tvärbalkarna. Det krävs bara lite förflyttning för att 
få facket rätvinkligt nog för att låsa plankorna med 
däcklås. När du tycker att facket är rätvinkligt, fyll 
övriga fack med plank så att du får en plattform 
som du kan resa resten av ställningen från.

 ➤ När du tycker att ställningen är rätvinklig och nivel-
lerad, slå i kilarna.

Ställningskommentar:
Oavsett om det krävs en plattform på de understa 
rosetterna, så rekommenderar vi plankinstallation på 
den nivån. Det håller ställningen rätvinklig och nivel-
lerad före resning och ger även planstyvhet. Det är 
viktigt, framförallt när ställningens maxhöjd är över 
åtta nivåer. 
Plankinstallationen minimerar justeravvikelser så att 
ställningen kan uppnå maxtillåten höjd för varje re-
kommenderat fästpunktsmönster (se teknikanvisning-
en).
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Steg 3

 ➤ När bottennivån är klar går det att positionera de 
första Ringlock-spirorna i bottenrosetten. Botten på 
spirorna passar i rörhylsorna ovanpå bottenroset-
ten.

 ➤ Spirornas rörinfästning ska alltid peka uppåt. 

 ➤ Vi rekommenderar att skarvar på de inre och yttre 
spirorna är på olika nivåer. Börja med en lång verti-
kal på utsidan. Det styvar upp vertikalskarvarna och 
bidrar även till att stabilisera ställningen om den är 
över 8 m hög. Det ger även anslutningar för första 
nivåns skyddsräcken på utsidan av ställningen.

Ställningskommentar:
Det är inte lika viktigt att styva upp skarvarna på Ring-
lock-spirorna om ställningen är under 8 m, dvs. fyra 
nivåer. I så fall kan de inre och yttre spirorna ha sam-
ma längd även om det inte ger spirorna rätt styvhet för 
att ansluta skyddsräcken när ställningen når full höjd. 
Men för att ställningen ska uppnå maxtillåten höjd, så 
rekommenderar vi att spirorna styvas upp, om det går. 
Alla ställningar över fyra nivåer bör ha uppstyvade 
spirskarvar så att ställningen blir stabilare och kan 
uppnå maxtillåten höjd (se teknikanvisningen).

Steg 4

 ➤ Det går nu att placera ut de tvärbalkar och balkar 
som krävs för första nivån.

 ➤ Vi rekommenderar att du använder dubbelbalkar 
(balkar) som plankunderlag.

Ställningskommentar:
Det går att använda flera olika slags tvärbalktyper 
som plankunderlag.
En 0,73 m-tvärbalk är oförstärkt och ger underlag för 
två plankor som är ställningens minimibredd enligt BS 
EN 12811-1:2003 och ger allmänt stöd upp till last-
klass 4, den kan även ge stöd för lastklass 5 och 6.
Dubbelbalkar kan vara från 1,4 m upp till 3,07 m och 
klarar varierande laster beroende på användning och 
plattformsbredd. Maxkapacitet för resp. tvärbalkstyp 
anges i teknikanvisningen.
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Steg 6

 ➤ Ska du installera framskjutet skyddsräcke, så går 
det att installera en tillfällig (dummy) nivå 1,0 m 
över ställningsbasen. Då får ställningsbyggarna rätt 
arbetshöjd för att säkert installera skyddsräckena 
över första arbetsplattformsnivån.

Steg 5

 ➤ Anslut vertikaldiagonalen genom att skjuta i kopp-
lingen i bottenrosetten och sätta i fackkilen. Rikta in 
kopplingen i andra änden av facket mot rosetten på 
spiran på nivån ovanför. Utgå alltid från en fast nod 
till en rörlig, övre nod.

 ➤ Fäst vertikaldiagonaler vid minst vart 5:e fack i 
längsled på ställningen och från botten och upp el-
ler som konstruktionen kräver.

 ➤ Vertikaldiagonalerna styvar upp  
ställningen och håller den rätvinklig  
och spirorna vertikalt justerade.

Ställningskommentar:
Vertikaldiagonaler brukar fästas nedifrån och upp i ett 
fack utan avbrott. Stöttningsmönstret upprepas sedan 
vart 5:e fack.
Eller så går det att börja vertikaldiagonalerna i un-
dersta, yttre facket och fortsätta i en rak linje fram till 
bortre ytterkanten av ställningen. Stöttningen upp-
repas sedan på samma sätt från nästa nivå ovanför 
ända upp till toppen av ställningen. 
På väldigt långa ställningar är det bra att börja motsatt 
stöttning i båda ändar och arbeta sig in mot mitten av 
fasaden.
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Steg 7

 ➤ Eller så installerar du framskjutet skyddsräcke 
på nivån ovanför med vanliga Ringlock-tvärbal-
kar, vi rekommenderar att du använder särskilda 
ställningstrappsteg. Vi rekommenderar att båda 
nivåernas skyddsräcken installeras samtidigt med 
ställningstrappsteget.

Framskjutet skyddsräcke med installerade 
Ringlock-tvärbalkar 

Steg 8

 ➤ Har du använt en tillfällig nivå (steg 7), flytta upp 
plankorna till arbetsnivån, lägg till fotlister som pas-
sar in bakom kilen. Resningen är nu klar.
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Sluttningar

Svaga sluttningar

 ➤ Börja vid högsta marknivån för smidigare efterjus-
tering. Börja med bottenskruvens justerhandtag så 
långt ned som möjligt på gängan. Det ger maxjus-
tering när marken sjunker under nivån för första 
fotplattan.

 ➤ Är marken mer än 500 mm under högsta markni-
vån, justera ned bottenskruvens justerhandtag näs-
tan längst ned på gängan och montera bottenkra-
gen. Sätt i en spira och skruva upp bottenskruven 
tills andra rosetten på nivån är i nivå med föregåen-
de spira. Sätt i tvärbalken för att fixera bottenskruv, 
bottenkrage och spira på plats.

 ➤ Fortsätt nedför sluttningen och positionera botten-
skruvens justerhandtag så att spiran alltid greppar 
närmsta rosett och får tvärbalken att nivellera.

Branta sluttningar

 ➤ Beroende på markförhållanden och -lutning så kan 
det krävas en bottenskruv med ledbar platta som 
går att vinkla upp till 90°.

 ➤ Det kan vara bättre att lägga ställningsdäck kon-
tinuerligt uppför sluttningen i stället för en enda 
fotplatta. Bottenskruvarna med ledbar platta går 
att fästa med lämplig skruv för att glidsäkra de två 
ytorna.

 ➤ Fortsätt resningen av Ringlock-ställningen genom 
att följa steg 1 till 3 ovan.
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3-delat sidoskydd

Enligt arbetsmiljöreglerna är det viktigt att ställnings-
användarna har 3-delat sidoskydd vid användning av 
arbetsplattformen. Det är smidigt ordnat med Ring-
lock-ställningssystemet. 
Det 3-delade sidoskyddet består av två tvärbalkar på 
500 mm och 1000 mm över arbetsplattformen som 
skyddsräcken och avslutas med en fotlist som kant-
barriär.

Mittskyddsräcke

Fotlist

Övre skyddsräcke
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Hörnlösningar

Hörnlösningar utan invändiga 
plattformskonsoler
Det går att få till ett hörn på många sätt. Se exemplen 
nedan med vanliga lösningar, vid hantering av in- eller 
utvändiga hörn är det viktigt att det hela tiden finns 
3-delat sidoskydd på plats. Det är också viktigt att 
ställningarna är fästa i intilliggande konstruktion och 
har tillräcklig stöttning.

Det här är en vanlig hörnlayout. Alla tvärbalkar är på 
plats på däcknivå och i hörnet används en invändig 
spira. Hörnet har ett rest rätvinkligt fack som kan vara 
in- eller utvändigt.

Den yttre tvärbalken på plattformsnivå är ersatt med 
ett konsolfäste. En spira är fäst vid kopplingen på kon-
solfästet för att skapa ett skyddsräcke. Det minimerar 
antalet komponenter jämfört med layouten ovan.

Det går att göra ett snabbt avslut genom att skarva 
ställningarna någonstans längs intilliggande facks 
spann. Använder du en dubbelbalk på planknivå, så 
går de att låsa varsomhelst i dubbelbalken.

Stöttning och kantskydd borttagna för tydligare visning.
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Hörnlösningar med invändiga 
plattformskonsoler
Alla tvärbalkar är på plats på däcknivå och en invän-
dig spira används. Ett lika stort fack är tillagt för att 
matcha den invändiga plattformskonsolen. Det hel-
täckta hörnet är framtaget med invändiga plattforms-
konsoler.

Den yttre tvärbalken på plattformsnivå är ersatt med 
ett konsolfäste. En spira är fäst vid kopplingen på 
konsolfästet för att skapa ett skyddsräcke. Ett lika 
stort fack är tillagt för att matcha den invändiga platt-
formskonsolen. Det heltäckta hörnet är framtaget med 
invändiga plattformskonsoler och minimerar antalet 
komponenter jämfört med layouten ovan.

Det går att göra ett snabbt avslut genom att skarva 
ställningarna någonstans längs intilliggande facks 
spann. Använder du en dubbelbalk på planknivå, så 
går de att låsa varsomhelst i dubbelbalken. Det kan bli 
glipor mellan plattformskonsolerna som går att täcka 
med utfyllnadsplank beroende på glipavståndet.

Stöttning och kantskydd borttagna för tydligare visning.
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Överbryggande lösningar

Bryggor med tvärbalkar och stöttor
Det går att smidigt skapa överbryggande lösningar 
med vanliga Ringlock-komponenter (spiror, tvärbalkar, 
stöttor, kragar och plank). Det vanligaste överbygg-
nadskraven är att ge tillträde under ställningen för 
utgångar, dörröppningar och undergångar för kon-
struktionsarbeten. Det krävs vertikaldiagonaler för att 
skapa en brygga, stötta bryggsektionen och styva upp 
omgivande ställning. Det krävs i princip alltid råd från 
en tekniker för sådana här arrangemang.

Överbryggning med 
fackverksbalkar
Det går att använda Ringlock-fackverksbalk för större 
spann, högre laster och fler nivåer. 500-fackverks-
balkarna fästs direkt på rosetterna. De här balkarna 
kräver bara strävning och stöttning för att förhindra si-
doförskjutning. Det går att använda rör och kopplingar 
eller särskilda Ringlock-komponenter. Det krävs i prin-
cip alltid designråd för sådana här arrangemang.
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Stegingång

Stegingång
Det här är den stegingångslösning som används 
mest. Den har lutade stegar inne i ställningen som är 
säkrade till en längsgående balk nedtill och skydds-
räcket upptill. Stegsäkringsmetoden kan använda Do-
kas stegclips/-krokar.
Stegfacket blir oftast rest samtidigt med ingångsställ-
ningen och byggs enligt stegen i resningsföreskrif-
terna för ställningar. Plattformens stegöppning görs 
med en tvärbalk till plank och oftast med plank som är 
halva spiravståndet. Vanlig öppning är två plank bred 
och bör vara minst 1,00 m lång längs plattformen för 
säker upp- och nedgång på stegen.
Stegarna ska ha 1:4-lutning. Vi rekommenderar att 
stegens överdel sticker ut 1000 mm över plattformsav-
satsen för att smidigt komma på och av stegpinnarna.

Inplankning med lucka
Det går även att använda inplankning med lucka för 
tillträde till externa stegtorn eller där det är ont om ut-
rymme på byggarbetsplatsen och det går att få in en 
inplankning med lucka i huvudställningen.
Inplankning med lucka ersätter 2 vanliga 0,32 m-däck.
Komponenten har en manuell öppnings- och låsregel 
som låser i stängt läge och går att låsa upp upp- och 
nedifrån plattformsnivån för att ge tillträde till stegen 
och steglåsmekanismen.
Stegen går att låsa horisontellt direkt under luckan för 
säker passage under.
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Metoder för att stabilisera ställningar

Infästning i byggnad
Förankringen fästs i borrhål på väggen och fäster 
ställningsröret med lämplig koppling. Se NASC-doku-
ment TG4 och TG20 (senaste versionen) för typiska 
fäst- och ankardetaljer.

Rekommendationer för rakt 
dubbelfäste
Ett rakt dubbelfäste består av ett horrisontellt ställ-
ningsrör anslutet till tvärbalkarnas in- och utsidor med 
rätvinkliga kopplingar mindre än 300 mm från spiran 
horisontellt sett. Ställningsrörets ände ansluter till 
lämpligt ankare för underlaget på byggnaden/stöd-
konstruktionen. Det överför krafterna från ställningen 
direkt till stödkonstruktionen utan att överbelasta de 
använda Ringlock-komponenterna. Ställningsröret bör 
anslutas till tvärbalkarna för att ge plattformen under 
maximal fri höjd.
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Demonteringsföreskrifter för Ringlock-ställningar

Demonteringen av Ringlock skiljer sig inte så mycket 
från andra ställningstyper. Demonteringen sker i prin-
cip i omvänd ordning mot montaget, sista installerade 
komponenten tas bort först.
Följande punkter är inte unika för Ringlock, men de 
ger dig en guide för säkra rutiner. 
 ▪ Platschefen bör ha ett möte före demonteringen 
med den grupp av ställningsbyggarna som ska de-
montera för att få fram en plan för säkert arbete som 
identifierar, hanterar och/eller åtgärdar ev. risker. 
Det är en del av riskanalysen.

 ▪ Kontrollera trafiken med byggpersonal och allmän-
het i området direkt under och runt ställningen som 
ska demonteras. Spärra av området, om det be-
hövs.

 ▪ Se till så att alla ställningsbyggare har rätt personlig 
skyddsutrustning (PPE).

 ▪ Hantera komponenterna försiktigt så att de inte ska-
das. Säkerheten för de som demonterar ställningen 
och allmänheten har högsta prioritet vid demonte-
ringen.

 ▪ Inspektera hela området där ställningen ska demon-
teras innan demonteringen påbörjas. Ersätt kompo-
nenter som tagits bort. Var extra noga med stöttor 
och fästen.

 ▪ Ta inte bort ställningsfästen förrän ställningskompo-
nenterna ovanför fästet är demonterade och nedfira-
de till mark.

 ▪ Använd tillfälliga arbets- eller lastplattformar på varje 
nivå.

 ▪ Alla ställningsbyggare måste använda skyddssele 
och annan lämplig PPE. Selarna ska vara fästa i 
lämpliga fästpunkter på ställningen, om det behövs 
(se Säkringsföreskrifter för skyddssele)

 ▪ Använd rep och sling för att lyfta ställningsdelarna. 
Kasta eller släpp inte komponenterna.

 ▪ Inspektera att alla komponenter är lämpliga och i 
avsett skick för nästa användning. Identifiera alla 
skadade komponenter genom att noggrant tagga 
eller märka dem.

 ▪ Håll sådana komponenter separerade och avskiljda 
från  
övriga komponenter.
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Monteringsföreskrifter för trapptorn (10-spirors)
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Generell layout för trapptorn 
(10-spirors)
Ringlock-trapptorn ger säkrare och smidigare tillträde 
till arbetsplatsen. Trapptorn går att integrera smidigt i 
befintlig ställning eller använda fristående. Trapporna 
får plats i 2,00 m-nivåer (6’-6”) och det går att göra in-/
utgång på varje plattformsnivå. 
Ringlock-ståltrapptorn bygger på vanliga Ring-
lock-systemkomponenter med bara två ytterligare 
komponenter, ledstång och trappsteg. Det krävs nor-
malt sett inte kran för att montera trapptornet. 
När ledstängerna är monterade, så går det att instal-
lera trappstegen från botten och upp. Dubbla skydds-
räcken runt avsatsen ger stabilitet och säkerhet. 
Avsatserna konstrueras med stålplank och förses med 
fotlister.
Alla Ringlock-ställningar och trapptorn måste vara 
fastsatta till en stadig konstruktion för stabiliteten be-
roende på dess höjd och minsta basmått. Vid höjder 
över 4,0 m måste trapptornet fästas till ställning eller 
en permanenta byggnad/struktur var 4,0 m vertikalt 
vid positionerna som visas i rött på bilden mittemot. 
Trappor ska alltid fästas på den övre plattformsnivån.
Obs!  markerar väggfästplaceringar.

Plan

2,07 m

1,09m 1,09m2,07 m
Höjd

2,0m
2,0m

2,0m
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Kommentarer om säker användning 
av Ringlock-trapptorn

Kommentarerna på sidan avser såväl 10-spirors som 
4-spirors trapptorn: 
 ▪ Se till så att trapptornet är monterade korrekt enligt 
följande föreskrifter och att det uppfyller användar-
kraven innan byggarna får använda trapptornet. 

 ▪ Se till så att alla som har tillträde till trapptornet är 
medvetna om avsedd användning och maxtillåten 
belastning. 

 ▪ Användarna av trapptornet måste vara medvetna 
om att förändringar måste konstrueras korrekt och 
monteras enligt Dokas regler och byggnormer för 
avsatser och trappanordningar.

 ▪ Vi rekommenderar rutinkontroller som en del av var-
dagsrutinerna för att se till så att komponenter inte 
tagits bort eller felmonterats efter borttagning. 

 ▪ Använd lämpliga skyltar och avspärrningar för att 
hålla folk borta från ej färdig monterade trapptorn.

 ▪ Se till så att alla ställningsplattformar har säkra in- 
och utgångar samt att dom hålls fria. 

 ▪ Tänk på trapptornet inte är lämpligt för publikt tillträ-
de pga. byggnormskraven.

Steg 1

 ➤ Montera bottenrosetten på bottenskruvarna. 

Steg 2

 ➤ Positionera bottenskruvarna och montera tvärbal-
karna. Se till så att inställningen är horrisontell. Det 
går att justera komponenterna med bottenskru-
varna. Använd underlägg av plank om det behövs 
beroende på markförhållandena. Måste trapporna 
sättas på sluttande mark, se anvisningarna på page 
14.

 ➤ Sätt i tre 320 mm breda, 2,07 m långa stålplank i 
båda ytterfacken.

Steg 3

 ➤ Res 3,0 m-spiror på varje bottenrosetten och -skruv 
och montera första nivåns tvärbalkar och balkar. 
Montera även vertikaldiagonaler på de två yttersi-
dorna. 

 ➤ Montera sedan trappledstängerna. De låser i roset-
terna upp- och nedtill på plattformarna och fungerar 
även som stöttor på varje sida av ställningstornet 
vid resning. 

 ➤ När de två ledstängerna är på plats så blir tornets 
centrala del avsevärt stadigare och klarar att bära 
upp övriga komponenter som krävs för att slutföra 
tornet.
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Steg 4

 ➤ Sätt instegstrappor mellan ledstängerna. Se till 
så att sprinten på ledstången passar in exakt i 
trappstegens urtagshål. Säkra stegen med ett ham-
marslag.

 ➤ Installera framskjutet skyddsräcke (med tvärbalkar) 
på nivån ovanför. Vi rekommenderar att du an-
vänder särskilda ställningstrappsteg och att båda 
nivåernas skyddsräcken installeras samtidigt med 
ställningstrappsteget.

Steg 5

 ➤ Slutför trappan genom att montera alla instegstrap-
por från botten och upp, plank på första avsatsen, 
skyddsräcken längs trappa och första avsatsen 
samt fotlister på första avsatsen.

 ➤ Använd ställningstrappsteget för att montera tillfällig 
plattform och enkelt, framskjutet skyddsräcke som 
går att använda för att resa andra avsatsen. 

 ➤ Det går att lämna en öppning i plattformen som ste-
gingång, om det behövs. Öppningen görs med en 
plank till tvärbalk och 1,09 m-plank. Följ anvisning-
arna i stegingångsavsnittet, om det behövs.

Tornet är nu klart upp till första nivån.

Steg 6
Den andra avsatsen monteras genom att följa stegen 
nedan i ordning:

 ➤ Sätt i 3,0 m-spiror.

 ➤ Montera tvärbalkarna.

 ➤ Montera vertikaldiagonaler på de två yttersidorna.

 ➤ Montera ledstängerna.

 ➤ Montera trappstegen från botten och upp.

 ➤ Montera plank på nästa avsats.

 ➤ Montera skyddsräcken längs trappan och nästa 
avsats.

 ➤ Montera fotlister.
Tornet är nu klart upp till andra nivån.
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Steg 7
Den tredje avsatsen monteras genom att följa stegen 
nedan i ordning: 

 ➤ Sätt i 3,0 m-spiror.

 ➤ Montera tvärbalkarna.

 ➤ Montera vertikaldiagonaler på de två yttersidorna.

 ➤ Montera ledstängerna.

 ➤ Montera trappstegen från botten och upp.
Montera plank på nästa avsats.

Steg 8
Trapptornet är klart när du monterat 1 m-spiror på 
tredje avsatsen, skyddsräcken (med tvärbalkar) längs 
trappa och tredje avsatsen samt fotlister på tredje av-
satsen.
Tornet är nu klart upp till tredje nivån. Fortsätt med 
metoden tills du når upp till trapptornets fulla höjd.
Kommentarer om demontering av Ringlock-trapptorn, 
se “Guidelines to Dismantling Ringlock Scaffolds” on 
page 21.
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Layout för 10-spirors Ringlock-trapptorn

Nedan finns en generell layout för 10-spirors Ring-
lock-ståltrapptorn Materiallista, se baksidan

HöjdSlut

2,07 m
2,0m

2,0m
2,0m

2,07 m 1,09m1,09m

Plan

1,04m1,04m
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Stycklista för 10-spirors Ringlock-trapptorn

Tabellerna nedan visar materialkraven för upp till 6 m 
höga 10-spirors trapptorn samt material som krävs för 
varje ytterligare 2 m-nivå över den höjden.

 10-SPIRORS TRAPPTORN (B=2,07 m, L=4,25 m, H=6,0 m)
KOD BESKRIVNING TORN (6,0 m) MED 2,0m-avstånd

306010600 Bottenskruv 60 cm 10 -
301270000 Startbottenkrage 10 -
301011000 Spira 1,00 m krympt rörinfästning 5 -
301012000 Spira 2,00m krympt rörinfästning - 10
301013000 Spira 3,00m krympt rörinfästning 20 -
301031045 Tvärbalk 1,04 m 12 2
301031090 Tvärbalk 1,09m 32 10
301032075 Tvärbalk 2,07m 26 7
301062075 Vertikaldiagonal 200/207 cm 18 6
308032075 Stålplank 32/207 cm 16 4
308091045 Fotlist 2,4/104 cm 1 -
308092075 Fotlist 2,4/207cm 3 1
308091095 Fotlist 2,4/109cm 6 2
315072075 Ledstång vänster 200/207 cm 3 1
315082075 Ledstång höger 200/207 cm 3 1
315020890 Instegstrappa 30 10
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Monteringsföreskrifter för trapptorn (4-spirors)
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Generell layout för 4-spirors 
aluminiumtrapptorn
Ringlock-plattformstrapptorn ger säkrare och smidiga-
re tillträde till arbetsplatsen. Trapptorn går att integrera 
smidigt i befintlig ställning eller använda fristående. 
Trapporna får plats i 2,0 m-nivåer och det går att göra 
in-/utgång på varje plattformsnivå. 
Ringlock-plattformstrapptorn bygger på vanliga Ring-
lock-systemkomponenter med bara tre ytterligare 
komponenter. Det är aluminiumplattformstrappa, 
skyddsräcken och tillträdesgrind, yttre skyddsräcka-
dapter (om det behövs). Det krävs normalt sett inte 
kran för att montera trapptornet. 
När ett fack om 1,4 m x 2,57 m (3,07 m finns också) 
är monterat, så går det att installera aluminiumplatt-
formstrapporna från botten och upp. Dubbla skydds-
räcken runt avsatsen ger stabilitet och säkerhet. 
Trappledstängerna passar i tvärbalkarnna.
Alla Ringlock-ställningar och trapptorn måste vara 
fastsatta till en stadig konstruktion för stabiliteten be-
roende på dess höjd och minsta basmått. Vid höjder 
över 4,0 m måste trapptornet fästas till ställning eller 
en permanenta byggnad/struktur var 4,0 m vertikalt 
vid positionerna som visas i rött på bilden mittemot. 
Se även TG20 (senaste versionen) map. maxtillåtet 
höjd till bas-förhållande för fristående ställningar.

1,40 m

Plan

Höjd

2,0m
2,0m

2,0m

2,57m
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Steg 1
Se kommentarerna om säker användning av Ring-
lock-trapptorn 

 ➤ Montera bottenrosetten på bottenskruvarna.

Steg 2

 ➤ Positionera bottenskruven och montera tvärbalkar-
na. Se till så att inställningen är horrisontell. Det går 
att justera komponenterna med bottenskruvarna. 
Använd underlägg av plank om det behövs beroen-
de på markförhållandena. Måste trapporna sättas 
på sluttande mark, se utplaceringsanvisningarna på 
sid. 20.

 ➤ Sätt i två 320 mm breda stålplank.

Steg 3

 ➤ Res 3,0 m-spiror på varje bottenrosetten och -skruv 
och montera första nivåns tvärbalkar och balkar. 
Montera även vertikaldiagonaler på tre sidor av 
facket, utelämna en stötta för tillträde till platt-
formstrapporna. 

 ➤ Montera sedan plattformstrappan. De vilar på bal-
ken upp- och nedtill i facket.

 ➤ Installera tillträdesgrind för att förhindra tillträde till 
ställningens planksektion.

Steg 4

 ➤ Installera framskjutna skyddsräcken (med tvärbal-
kar) på nivån ovanför. Vi rekommenderar att du 
använder särskilda ställningstrappsteg och att båda 
nivåernas skyddsräcken installeras samtidigt med 
ställningstrappsteget.

 ➤ Installera enkla skyddsräcken runt hela facket, 
positionera om ställningstrappsteget på det enkla 
skyddsräcket. 

 ➤ Det ska vara dubbla skyddsräcken med tillträdes-
grind på tornets tvärbalksida vid planksektionen.

Särskilda ställ-
ningstrappsteg
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Steg 5

 ➤ Fäst den yttre skyddsräckramen på de två första 
bottenrosetterna på spiran närmast plattformstrapp-
basen.  Det yttre skyddsräcket har ledade koppling-
ar av den anledningen (se detaljvyn). 

 ➤ Gör om punkt 1 överst på det yttre skyddsräcket 
med ledade tvärbalkshuvuden. Säkra horisontalki-
len med ett hammarslag, det förhindrar skyddsräck-
et från att lyfta/glida. 

 ➤ Sätt i två 1,40 m långa stålplankor för att få en till-
fällig plattform.

Steg 6
Nästa monteringsanvisning kräver tillfällig plattform 
som beskrivs i steg 5. Vi rekommenderar att ställ-
ningsbyggarna använder skyddssele och 55 mm-ställ-
ningskrok med säkring vid traversering till tillfällig 
plattform från plattformstrapporna. Var försiktig när du 
kliver över den stora glipan. Eller använd lämplig ste-
ge från botten av planknivån för tillträde till den tillfälli-
ga plattformen. Se avsnittet Fästpunkter för skyddsse-
le för mer information. Vi rekommenderar att du läser 
HSE Work at Height Regulation och Safety Guidance 
Notes från NASC.

 ➤ Montera nästa uppsättning spiror från den tillfälliga 
plattformen.

 ➤ Montera tvärbalkar och balkar

 ➤ Montera diagonalstöttor på alla facks utsidor.
Tornet är nu klart för montering av nästa nivå.
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Steg 7

 ➤ Montera nästa plattformstrappa för att skapa andra 
nivån, vi rekommenderar att två ställningsbyggare 
gör det, en står på den tillfälliga plattformen och 
den andra på basnivåplanken.

 ➤ Se till så att lyftsäkringen är i låst läge på både 
plank och plattformstrappor.

Steg 8

 ➤ Montera det yttre skyddsräcket som ansluter till 
spirrosetten.

 ➤ Flytta den tillfälliga plattformen från första tillfälliga 
positionen till ny position över första nivån.

Tornet är nu klart för montering av nästa nivå.

 

Steg 9
Använda den tillfälliga plattformen:

 ➤ Montera tvärbalkar och balkar

 ➤ Montera vertikaldiagonaler på alla facks utsidor.

Steg 10

 ➤ Montera nästa plattformstrappa för att skapa tredje 
nivån, vi rekommenderar att två ställningsbyggare 
gör det. Den här plattformstrappan och andra över 
måste manövreras igenom tornets insida vinklad 
åt sidan för att komma igenom utrymmena upp till 
toppen av tornet.

 ➤ Se till så att lyftsäkringen är i låst läge på både 
plank och plattformstrappor.
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Steg 11

 ➤ Ta bort den tillfälliga plattformens plank från trapp-
tornet.

 ➤ Montera 1,0 m-spira överst vid plattformstrappans 
topp för att stötta yttre skyddsräcket till sista nivån.

 ➤ Montera de två yttre skyddsräckadaptrarna ovanpå 
spiran, om det behövs. 

 ➤ Montera det yttre skyddsräcket som ansluter till spi-
rornas rosetter.

 ➤ Montera det inre skyddsräcket så att det sticker 
ut ovanpå plattformstrapporna, montera det inre 
skyddsräcket på övriga plattformstrappor i tornet. 
Använd en vanlig ställningsnyckel för att dra åt de 
två skruvarna. De inre skyddsräckena ska sitta på 
plattformstrappornas inre sidoräcken direkt under 
andra trappsteget (se detaljvyn).

Tornet är nu klart upp till tredje nivån. Fortsätt 
med metoden tills du når upp till trapptornets 
fulla höjd.
Kommentarer om demontering av Ring-
lock-trapptorn, se ”Guidelines to Dismantling 
Ringlock Scaffolds” on page 21.
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Layout för 4-spirors Ringlock-aluminiumtrapptorn

Nedan finns en generell layout för 4-spirors Ring-
lock-trapptorn Materiallista, se baksidan

HöjdSlut

1,40 m
2,0m

2,0m
2,0m

2,57m

Plan

1,4m
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Stycklista för 4-spirors Ringlock-trapptorn

Tabellerna nedan visar materialkraven för upp till 6 m 
höga 4-spirors trapptorn samt material som krävs för 
varje ytterligare 2 m-nivå över den höjden. 

MATERIALLISTA – 4-SPIRORS TRAPPTORN (B=1,4 m, L=2,57 m, H=6,0 m)
KOD BESKRIVNING TORN (6,0 m) MED 2,0m-avstånd

306010600 Bottenskruv 60 cm 4 -
301270000 Startbottenkrage 4 -
301011000 Spira 1,00 m krympt rörinfästning 1 -
301012000 Spira 2,00m krympt rörinfästning - 4
301013000 Spira 3,00m krympt rörinfästning 8 -
301031405 Tvärbalk 1,40m 15 5
301032575 Tvärbalk 2,57m 15 2
301061405 Vertikaldiagonal 200/140cm 5 2
301062575 Vertikaldiagonal 200/257cm 6 2
308031405 Stålplank 32/140cm 2 -
308032575 Stålplank 32/257cm 2 -
316012575 Alu-plattformstrappa 200/257 cm 3 1
316062575 Alu yttre trappledstång 200/257 cm 3 1
316080005 Alu inre trappledstång 2,57 m 2 1
316052575 Alu inre förlängd trappledstång 200/257 cm 1 -
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Alternativ trappuppgång

Det här är ett exempel på ett alternativt Aluminium 
trappuppgång med parallelltrappor. Som ett alternativ 
till båd 10- och 4-spirors trapptorn går trappingången 
att fästa mot fasaden med sidfästen. För mer informa-
tion om Aluminium trappuppgång, kontakta ditt lokala 
Doka-kontor.
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Fästpunkter för skyddssele

Ringlock-rosett

Tvärbalksplacering

Balkplace-
ring Diagonal-

stötta

Följande anvisningar hjälper dig att välja de lämpligas-
te ställena för att fästa en sele i Ringlock-ställningen. 
Anvisningarna i det här dokumentet ersätter inte gäl-
lande arbetsmiljöregler. Vi rekommenderar att du läser 
Work at Height Regulation och Safety Guidance Notes 
från NASC, om det behövs.
 ▪ Rosetterna på spirorna är bra fästpunkter för säk-
ringsfäst ställningskrok. Spiran måste vara obruten 
ända ned till bottenplattan. Inte mer än en person 
per 2,0 m (6’-6”) nivå kan vara fäst till en enda spira. 

 ▪ Säkringsfäst ställningskrok får bara anslutas i de 
stora trapetsoidhålen för lämplig förankring av 
skyddssele.

 ▪ Fäst INTE skyddsselens säkring i sig själv runt en 
spira eftersom rosettkanten kan kapa materialet 
eller säkringen kan glida över rosetten till rosetten 
under och öka fallavståndet.

Ansluta till spira
För att säkerställa att en positiv anslutning skapas re-
kommenderas det sprintlåsta skarvar mellan spirorna 
(se till så att byggplatsens/lokala regler och gällande 
lagstiftning följs). Ställningsbyggarna kan ansluta till 
alla rosetter upp till tre rosetter över tvärbalkarna.

Spira

Högsta fästpunk-
ten för skydds-
sele

Ställningssprint/ 
Sprint med spärr

TvärbalkTvärbalk
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Ansluta till tvärbalk

Spira

Tvärbalk

Fästpunkt för 
skyddssele

Ställningssprint/ 
Sprint med spärr

Tvärbalken är en bra fästpunkt för säkringsfäst ställ-
ningskrok. Vi rekommenderar max. en ställningsbyg-
gare fäst per tvärbalk samtidigt. 
Båda tvärbalksändarna måste vara fästa med spända 
kilar mot spiran som i sin tur stöttas av två eller fler 
tvärbalkar fästa i samma rosett. För att säkerställa 
att en positiv anslutning skapas rekommenderas det 
sprintlåsta skarvar mellan spirorna (se till så att bygg-
platsens/lokala regler och gällande lagstiftning följs).
 ▪ Diagonala stöttor ska installeras enligt Dokas re-
kommendationer och/eller konstruktionsdesign och 
allteftersom ställningen blir rest. Diagonala stöttor 
får inte användas som selfästpunkter.

 ▪ Frifallsavståndet ska vara begränat till 2,0 m (6’-6”) 
eller mindre enligt gällande säkerhetsföreskrifter 
map. de specifika fallriskförhållandena. Dessutom 
ska den ställningsspecifika fallskyddsplanen se till 
så att alla fallzoner är fria och rensade och det finns 
en effektiv ställningsräddningsplan framtagen som 
går att mobilisera snabbt om det uppstår en fall-
skyddsincident.

 ▪ Alla som använder fallskyddssystemen ska vara ut-
bildade på korrekt installation och säker användning 
av fallskyddsutrustningen som höghöjdsarbetesreg-
lerna föreskriver.

 ▪ Underleverantörer och deras anställda måste upp-
fylla kraven i höghöjdsarbetesreglerna.

 ▪ Ställningsbyggarna ska alltid använda lämplig 
skyddssele så att personer förblir helt fallskyddad 
vid höghöjdsarbeten, ställningsbyggarna ska alltid 
använda lämpliga TG4-skyddszoner (aktuell revi-
sion).

 ▪ Ställningsbyggarna ska kroka i direkt när de sti-
ger av stegen eller andra tillträdesvägar. Doka 
rekommenderar användning av korrekt installerad 
Davit-arm och fallskyddsblock så att arbetarna är 
säkrade vid utvändig klättring.

 ▪ Om det är nödvändigt att sträcka sig under det enkla 
skyddsräcket (t.ex. för att fästa stöttor eller hantera 
andra material).

 - Kroka i: 
- Befintlig och lämplig stålkonstruktion. 
- Spiror, men se Säkringsföreskrifter för skydds-
sele.

 - Kroka inte i: 
- Ringlock-vertikaldiagonaler. 
- Spiror som inte stöttas av två eller fler tvärbalkar 
fästa i samma rosett. 
- Spångar eller konsolkomponenter. 
- Rör, anläggningens skyddsräcken, kabelrännor 
etc.

 ▪ Se ”Fästpunktsanvisning för skyddssele” map. lämp-
liga/korrekta selfästpunkter.

 ▪ Förankringarna ska alltid sitta så högt som möjligt. 
Det är emellertid inte så praktiskt vid ställningsbygg-
nad som oftast byggs från marken och upp. Vi re-
kommenderar att om det inte längre finns höga för-
ankringar, så ska du kroka i tvärbalken direkt under 
dina fötter. Det finns tillräckligt med utrymme mellan 
tvärbalk och plattform för att kroka i skyddsselens 
karbinhake.
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Var du kan fästa din stötdämpande 
säkring
Nedan visar var du kan säkra ställningskroken/karbin-
haken.
 ▪ De rödmarkerade anslutningsställena är inte lämpli-
ga för fixering.

 ▪ De grönmarkerade förankringarna stöder fallskydds-
utrustningens stötdämpande säkring.
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Ytterligare säkerhetsföreskrifter

Ställningsbyggnad
Tänk på anvisningen motsvarar minimikraven för 
säker ställningsbyggnad. Arbetar du på en byggar-
betsplats med strängare företagsrutiner (dvs. policy 
om ständig säkring, fallskyddsblock etc.) så har de 
företräde.
 ▪ Vi rekommenderar att ställningsbyggare alltid ska 
arbeta enligt TG4 (senaste versionen) vid mon-
tage, demontering och ändring av ställningar Vid 
höghöjdsarbeten ska PPE användas som rutinerna 
och/eller platskraven anger. Fallskyddsutrustningen 
ska kontrolleras noggrant varje skift innan du börjar 
arbeta. Rapportera misstänkta defekter till företags-
ledningen.

 ▪ Åtgärder för att förhindra fall ska alltid föregå an-
vändning av fallskyddsutrustning. Ställningsbyggar-
na ska alltså minst installera ett enkelt skyddsräcke 
på samtliga ställen till varje enligt TG4 (senaste 
versionen). Det kan krävas framskjutna skyddsräck-
system, ställningstrappsteg och annan specialutrust-
ning för att montera kantskydd.

 ▪ Det kan krävas fler metoder som skyddsnät, fall-
skyddsblock och horisontella linsystem. De bör 
finnas med i arbetsplaneringen och ev. tas med i 
riskanalysen. Specialutrustning kräver specialistut-
bildning och -anvisningar.

 ▪ Ställningsbyggarna måste montera hela plattforms-
bredden med rätt antal plank.

 ▪ Vi rekommenderar att ställningsbyggarna krokar i en 
lämplig förankring och förblir säkrad vid fallrisk (se 
Säkringsföreskrifter för skyddssele map. lämpliga/
korrekta selfästpunkter). Det gäller vid:

 - Arbeten utanför skyddat område (dvs. plattforms-
däck med enkelt skyddsräcke).

 - Lyfta upp och sänka ned ställningskomponenter 
(t.ex. handräckning).

 - Fixera/demontera ställningskomponenter.
 - Flytta arbetsplattform (t.ex. vid upplyft eller ned-
sänkning av stålplank).

 ▪ Montera stegar så tidigt som möjligt vid montering 
och så sent som möjligt vid demontering för att und-
vika klättring på ställningskonstruktionen. Se avsnitt 
“Use of Ladders” on page 43.

 ▪ Det ska finnas en lämplig räddningsrutin för att 
snabbt få upp en person vid en fallskyddsincident. 
Den bör vara en del av riskanalysen och ha förståtts 
av alla involverade innan arbetet påbörjas.

 ▪ Montage av Ringlock-ställningssystem är en avan-
cerad arbetsuppgift avsedd för utbildad personal. 
Pga. arbetets karaktär är riskerna stora och olyckor 
leder ofta till allvarliga eller dödliga personskador.

 ▪ Kontrollera att alla nödvändiga godkännanden och 
tillstånd finns före arbetets början och kontrollera all-
tid riskanalysen och signera att du förstått den.

 ▪ Vi rekommenderar att du kontrollerar ställnings-
verktygen varje dag före arbetet så att alla delar är 
i gott skick. Upptäcker du eller misstänker defekter, 
rapportera dem direkt till företagsledningen. Använd 
inte trasig utrustning.

 ▪ Var medveten om potentiella risker vid arbetsplatsen 
och uppmärksamma arbetskamraterna på dem, dvs. 
skadliga ångor, syror, elsystem, överliggande led-
are, kraftig värme, maskiner i arbete etc.

 ▪ Skaffa och använd den skyddsutrustning som krävs, 
t.ex. fallskyddsblock, andningsskydd, skyddsglas-
ögon etc. och använd alltid skyddshjälp, -stövlar, 
-overaller, -handskar, -visir och skyddssele.

 ▪ Finns det risk för att utomstående passerar igenom 
eller nära arbetszonen, se till så att det finns lämp-
liga avspärrningar och skyltar uppsatta som varnar 
och håller dem borta från riskzonen.

 ▪ Se till så att du och andra i ställningsteamet gör föl-
jande vid ställningsmontaget:

 -  Använd block och rep för att lyfta upp och sänka 
ned ställningskomponenter. Kasta INTE upp eller 
ned komponenterna. (Se Säkerhetsföreskrifter – 
block och rep).

 -  Se till så att du alltid gör de försiktighetsåtgärder 
som krävs för säkert arbetssätt och fallprevention 
(se punkt 2 ovan) vid höghöjdsarbeten.

 - Montera framskjutna skyddsräcken där det är 
möjligt och så snart som möjligt.

 -  Se till så att alla i ställningsteamet har tillräcklig 
erfarenhet för att montera framskjutna konstruk-
tioner och specialkonstruktioner. Ta inga onödiga 
risker.

 -  Funktionskontrollera alla komponenter före an-
vändning. Använd inte utan rapportera trasiga 
komponenter till företagsledningen.

 ▪ Se till så att ställningen har fundament eller kon-
struktioner som är lämpliga för den att stå på.

 - Använd bottenskruvar och underlägg under varje 
spira. På mjuk mark eller där det finns risk för 
sättning säkerställer en lämplig storlek på undläg-
get till varja spira.

 - Ska ställningen monteras på tak, över källare 
eller övervåning, kontrollera med kunden att fun-
damentet är lämpligt eller om det krävs annan 
förstärkning eller stöttning.

 - Informera företagsledningen vid grävning i direkt 
närhet till ställningsbasen.

 - Se till så ställningen blir monterad enligt Ring-
locka tekniska anvisning, konstruktionslösningar 
(om det finns sådana) eller medföljande konstruk-
tionsritning. Har du inte fått informationen eller är 
osäker på något, kontakta företagsledningen.

 - Se till så ställningen blir fäst i byggnaden eller 
konstruktionen enligt den tekniska anvisningens 
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fästpunktsmönster. Montera fästen allteftersom 
vid montaget tills angiven höjd är uppnådd. Ta 
bort fästena så sent som möjligt vid demontering 
och fäst ev. på annat sätt för att bibehålla stabili-
teten.

 - Se till så att alla plattformskanter har skyddsräck-
en och fotlister (även avslutsändar) där det finns 
fallrisk för att uppfylla lagkraven.

 - Se till så att alla oavslutade konstruktioner får 
skyltar som ”ANVÄND INTE” eller ”OAVSLUTAD 
STÄLLNING” så snart som möjligt efter montage 
och före demontering.

 - Det ska finnas ett sätt att kommunicera (t.ex. 
taggningsrutin) om ställningen är säker att använ-
da, klassning/lämplighet dvs. ingång, universal 
eller kraftig

 - Se till så att ställningens reservkomponenter är 
säkert förvarade eller retunerade till förvarings-
stället. Ställningen är inte slutförd förrän uppgiften 
är utförd.

 - Kontrollera att alla fästen är på plats och att ställ-
ningen är säker att tillträda innan demonteringen 
påbörjas.

 - Se till så att demonteringen sker med säker ar-
betsmetod och åtgärdsordning så att ställningen 
förblir stabil och säker i alla lägen.

 - Överbelasta inte ställningen genom att förvara 
ställningskomponenter eller annat material på den 
vid demontering eller ommontage.

Hantering och förvaring av 
Ringlock-utrustning

 ▪ Använd lämpliga skyddshandskar, om det behövs. 
Var extra försiktig vid hantering av metallkomponen-
ter med vassa kanter.

 ▪ Handräck ställningskomponenterna eller använd 
block och rep. Släpp, kasta inte ställningskompo-
nenterna eller låt dem falla.

 ▪ Bär inte ställningskomponenter upp eller ned på 
stegar.

 ▪ Se till så att Ringlock-komponenter och -utrustning 
förvaras ordentligt på ställningspall resp. i ställnings-
häck. Stapla ordentligt upp till mindre än 5 nivåer 
(lokala/regionala regler och föreskrifter gäller)

 ▪ Se till så att ställningspallar och -häckar lastas med 
säker arbetslast och inte överbelastas. 

 ▪ Ställningspallar och -häckar lastas med gaffeltruck 
eller kran på flaklastbil för transport. Stapla separata 
eller lösa delar på ställningspallar och -häckar och 
plasta/spänn fast före lastning och transport.

 ▪ Förvara all utrustning på torr och säker plats, om det 
går.

 ▪ Inspektera allt ställningsmaterial visuellt efter an-
vändning och vid ankomst till förvaringsutrymmet. 
Se Teknisk information och Underhållsanvisning om 
komponentinspektion och -karantän.

 ▪ Inspektera ställningsutrustningen med regelbundna 
intervall kortare än 30 dagar map. allmän förslitning. 
Alla ställningskomponenter ska vara kontrollerade 
före resning och användning.

 ▪ Förvaras Ringlock-ställningskomponenterna i ute-
miljö, se till så att marken är stabil nog för stapling 
och förflyttning av dem.
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Använda stegar
Stegolyckor inträffar ofta i branschen och står för 
många allvarliga personskador. Eftersom stegar är ett 
av de vanligaste tillträdessätten, så tänker man inte 
alltid på riskerna.
 ▪ Inspektera stegarna före varje användning och 
rapportera defekter till ledningen. Se till så att de är 
raka utan tydliga defekter. Använd inte trasiga ste-
gar.

 ▪ Ställ stegarna på fast, jämnt underlag. Se till så att 
de är säkert fästa upp- och nedtill så att de inte kan 
glida ut eller i sidled innan du klättrar på dem. Ste-
gingångar ska hållas fria så att man inte behöver 
klättra över fotlister eller under skyddsräcken.

 ▪ Stegarna ska ha 1:4-lutning, dvs. stegen ska luta ut 
1 m vid basen för varje 4 m i höjd.

 ▪ Se till så att stegen är tillräckligt lång, den ska sticka 
ut minst 1,0 m (oftast 5 stegpinnar) över avsatsen.

 ▪ Se till så att stegen är fäst vid Ringlock med lämplig 
stegkoppling eller 18 mm-polypropylenrep.

 ▪ Arbeta alltid säkert på stegarna. Använd båda hän-
derna när du klättrar och sträck dig inte när du job-
bar på stegen, håll hela tiden 3-punktskontakt.

 ▪ Använd skyddssele och säkring ansluten till lämplig, 
oberoende förankring om du behöver ha händerna 
fria för att arbeta. Se Säkringsföreskrifter för skydds-
sele.

Block och rep
Det finns specialanvisningar för hantering av block 
och rep. Se till så att du kan företagets anvisningar 
innan du börjar att arbeta.
 ▪ Block och rep som används för att lyfta upp och 
sänka ned ställningskomponenter måste undersö-
kas noggrant och protokollen ska sparas för senare 
användning. Blockregister, anvisningar om använd-
ning och inspektion samt repkvalitet ska förvaras till-
sammans med blocket. Se till så att säker arbetslast 
är påförd på blockramen. Rep och block MÅSTE ha 
gällande inspektionscertifikat för att se till så att de 
är avsedda för användningen.

 ▪ Kom ihåg att rekommenderad MAXLAST för rep och 
block är begränsad till 25 kg vid enmanslyft, men 
ska definitivt inte överskrida säker arbetslast för 
kopplingspåse. Lasterna som ska lyftas upp ska så 
långt det går delas upp på hanterbara vikter som en 
person kan hantera smidigt.

 ▪ Använd Davit-armar, om det behövs. Anslut block-
ringarna till Davit-armen med D-schackel med min. 
säker arbetslast om 30 kN.

 ▪ Repen som används på blocken ska ha rätt dimen-
sion (oftast Ø 18 mm-polypropylenrep).

 ▪ Alla laster måste vara ordentligt säkrade med rätt 
knopar, lyftbehållare, påsar eller nät. Testa genom 
att lyfta lasten lite från marken eller plattformen och 
se till så att den är säkrad innan du fortsätter att lyfta 
upp eller sänka ned.

 ▪ Sätt upp skyltar om att firning pågår runt skyddszo-
nen. Arbetsplatsen MÅSTE spärras av för att förhin-
dra obehörigt tillträde innan du påbörjar upplyft eller 
nedsänkning.

 ▪ Se ALLTID till så att du står fri när du firar ställnings-
komponenter. Stå aldrig direkt under lasten.

 ▪ Fel på blocket att hålla koll på

 - Ingen certifiering
 - Ingen säker arbetslast är påförd på blocket
 - Saxsprint saknas
 - Bucklor på kroppen som förhindrar smidig rep-
dragning 

 - Bara block av ringtyp är tillåtna
 ▪ Repfel att hålla koll på 

 - Ingen certifiering 
 - Repet har ID-tagg i varje ände
 - Åtminstone en av taggarna är den ursprungliga 
ID-etiketten

 - Nötningar, skador, förslitning, förtunning eller för-
ruttning

 - Oftast är bara 18 mm-polypropylenrep tillåtet
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301010500 Spira 0,50 m krympt rörinfästning 01.01.050.00 Standard .5m/1’8” (1 Ring) - Crimped Spigot

301011000 Spira 1,00 m krympt rörinfästning 01.01.100.00 Standard 1.0m/3’3” (2 Ring) - Crimped Spigot

301011500 Spira 1,50 m krympt rörinfästning 01.01.150.00 Standard 1.5m/4’11” (3 Ring) - Crimped Spigot

301012000 Spira 2,00 m krympt rörinfästning 01.01.200.00 Standard 2.0m/6’6” (4 Ring) - Crimped Spigot

301012500 Spira 2,50 m krympt rörinfästning 01.01.250.00 Standard 2.5m/8’2” (5 Ring) - Crimped Spigot

301013000 Spira 3,00 m krympt rörinfästning 01.01.300.00 Standard 3.0m/9’9”’ (6 Ring) - Crimped Spigot

301014000 Spira 4,00 m krympt rörinfästning 01.01.400.00 Standard 4.0m/13’1” (8 Ring) - Crimped Spigot

301030150 Tvärbalk 0,15 m 01.03.015.00 Ledger 0.15m/6”

301030395 Tvärbalk 0,39 m 01.03.039.50 Ledger 0.39m/1’3”

301030735 Tvärbalk 0,73 m 01.03.073.50 Ledger 0.73m/2’5”

301031045 Tvärbalk 1,04 m 01.03.104.50 Ledger 1.04m/3’5”

301031090 Tvärbalk 1,09 m 01.03.109.00 Ledger 1.09m/3’7”

301031405 Tvärbalk 1,40 m 01.03.140.50 Ledger 1.40m/4’7”

301031575 Tvärbalk 1,57 m 01.03.157.50 Ledger 1.57m/5’2”

301032075 Tvärbalk 2,07 m 01.03.207.50 Ledger 2.07m/6’10”

301032575 Tvärbalk 2,57 m 01.03.257.50 Ledger 2.57m/8’6”

301033075 Tvärbalk 3,07 m 01.03.307.50 Ledger 3.07m/10’1”

301060735 Vertikaldiagonal 200/73 cm 01.06.073.50 Bay Brace 2.0 x 0.73m /2’5”

301061045 Vertikaldiagonal 200/104 cm 01.06.104.50 Bay Brace 2.0 x 1.04m/3’5”

301061090 Vertikaldiagonal 200/109 cm 01.06.109.00 Bay Brace 2.0 x 1.09m/3’7”

301061405 Vertikaldiagonal 200/140 cm 01.06.140.50 Bay Brace 2.0 x 1.40m/4’7”

301061575 Vertikaldiagonal 200/157 cm 01.06.157.50 Bay Brace 2.0 x 1.57m/5’2”

301062075 Vertikaldiagonal 200/207 cm 01.06.207.50 Bay Brace 2.0 x 2.07m/6’10”

301062575 Vertikaldiagonal 200/257 cm 01.06.257.50 Bay Brace 2.0 x 2.57m/8’6”

301063075 Vertikaldiagonal 200/307 cm 01.06.307.50 Bay Brace 2.0 x 3.07m/10’1”

301070735 Vertikaldiagonal 150/73 cm 01.07.073.50 Bay Brace 1.5 x 0.73m/2’5”

301071045 Vertikaldiagonal 150/104 cm 01.07.104.50 Bay Brace 1.5 x 1.04m/3’5”

301071095 Vertikaldiagonal 150/109 cm 01.07.109.50 Bay Brace 1.5 x 1.09m/3’7”

301071405 Vertikaldiagonal 150/140 cm 01.07.140.50 Bay Brace 1.5 x 1.40m/4’7”

301071575 Vertikaldiagonal 150/157 cm 01.07.157.50 Bay Brace 1.5 x 1.57m/5’2”

301072075 Vertikaldiagonal 150/207 cm 01.07.207.50 Bay Brace 1.5 x 2.07m/6’10”

301072575 Vertikaldiagonal 150/257 cm 01.07.257.50 Bay Brace 1.5 x 2.57m/8’5”

301073075 Vertikaldiagonal 150/307 cm 01.07.307.50 Bay Brace 1.5 x 3.07m/10’1”

301080735 Vertikaldiagonal 100/73 cm 01.08.073.50 Bay Brace 1.0 x 0.73m/2’5”

301081045 Vertikaldiagonal 100/104 cm 01.08.104.50 Bay Brace 1.0 x 1.04m/3’5”

301081090 Vertikaldiagonal 100/109 cm 01.08.109.00 Bay Brace 1.0 x 1.09m/3’7”

301081405 Vertikaldiagonal 100/140 cm 01.08.140.50 Bay Brace 1.0 x 1.40m/4’7”

301081575 Vertikaldiagonal 100/157 cm 01.08.157.50 Bay Brace 1.0 x 1.57m/5’2”

301082075 Vertikaldiagonal 100/207 cm 01.08.207.50 Bay Brace 1.0 x 2.07m/6’10”

301082575 Vertikaldiagonal 100/257 cm 01.08.257.50 Bay Brace 1.0 x 2.57m/8’5”

301083075 Vertikaldiagonal 100/307 cm 01.08.307.50 Bay Brace 1.0 x 3.07m/10’1”

301110395 Sidfäste 0,39m 01.11.039.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.39m/1’3”

301110735 Sidfäste 0,73m 01.11.073.50 SideBracket/Hop-Up O-Type 0.73m/2’5”

301121090 Konsolfäste 1,09m 01.12.109.00 Console Bracket O-Type 1.09m/3’7”

301165145 Fackverksbalk 5,14m utan rörinfästning 01.16.514.50 Lattice Girder 5.14m/16’ - No Spigot

301166145 Fackverksbalk 6,14m utan rörinfästning 01.16.614.50 Lattice Girder 6.14m/20’ - No Spigot

301167715 Fackverksbalk 7,71m utan rörinfästning 01.16.771.50 Lattice Girder 7.71m/25’ - No Spigot

301181400 Dubbelbalk 1,40m 01.18.140.00 Truss Ledger 1.40m/4’7”
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301181575 Dubbelbalk 1,57m 01.18.157.50 Truss Ledger 1.57m/5’2”

301182075 Dubbelbalk 2,07m 01.18.207.50 Truss Ledger 2.07m/6’10”

301182575 Dubbelbalk 2,57m 01.18.257.50 Truss Ledger 2.57m/8’5”

301183075 Dubbelbalk 3,07m 01.18.307.50 Truss Ledger 3.07m/10’1”

301220735 Balk för steganslutning 0,73m rörinfästning 01.22.073.50 Ladder Access Transom w/ Spigot .73m/2’5”

301233205 Tvärbalk till plank 32cm 1B 01.23.320.50 Ledger to Plank Transom  320mm - 1 Board

301236405 Tvärbalk till plank 64cm 2B 01.23.640.50 Ledger to Plank Transom  640mm - 2 Board

301239605 Tvärbalk till plank 96cm 3B 01.23.960.50 Ledger to Plank Transom  960mm - 3 Board

301243205 Tvärbalk plank till plank 32cm 1B 01.24.320.50 Plank to Plank Transom  320mm - 1 Board

301246405 Tvärbalk plank till plank 64cm 2B 01.24.640.50 Plank to Plank Transom  640mm - 2 Board

301249605 Tvärbalk plank till plank 96cm 3B 01.24.960.50 Plank to Plank Transom  960mm - 3 Board

301270000 Startbottenkrage 01.27.000.00 Starter/Base Collar

301280000 Spirlåsning för upphängning av plattform 01.28.000.00 Leg Lock (Suspended Scaffold)

301300003 Rosettetving T-bult SW23 01.30.000.30 Rosette Clamp (T-Bolt), 23mm Nut (AU)

301300005 Rosettetving T-bult SW21 01.30.000.50 Rosette Clamp (T-Bolt), 21mm Nut (UK)

301300013 Rosettetving T-bult horisontell SW23 01.30.001.30 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 23mm Nut (AU)

301300015 Rosettetving T-bult horisontell SW21 01.30.001.50 Horizontal Rosette Clamp ( T-Bolt), 21mm Nut (AU)

301311630 Skyddsräcksstolpe böjd 1,63m 01.31.163.00 Guard Rail Standard “Crazy Leg” 1.63m

304032003 Fast balktving SW23 04.03.200.30 BEAM Clamp Forged Rigid 2”, 23mm Nut (AU)

304032005 Fast balktving SW21 04.03.200.50 BEAM Clamp Forged Rigid 2”, 21mm Nut (UK)

304042003 Vridbar balktving SW23 04.04.200.30 BEAM Clamp Swivel  2”, 23mm Nut (AU)

304042005 Vridbar balktving SW21 04.04.200.50 BEAM Clamp Swivel  2”, 21mm Nut (UK)

304100003 Yttre rörskarv SW23 04.10.000.30 External Tube Joiner, 23mm Nut (AU)

304100005 Yttre rörskarv SW21 04.10.000.50 External Tube Joiner, 21mm Nut (UK)

304110003 Inre rörskarv SW23 04.11.000.30 Internal Tube Joiner, 23mm Nut (AU)

304110005 Inre rörskarv SW21 04.11.000.50 Internal Tube Joiner, 21mm Nut (UK)

304140003 Ställningskoppling 23mm mutter (AU) 04.14.000.30 Putlog Clamp, 23mm Nut (AU)

304140005 Ställningskoppling 21mm mutter (UK) 04.14.000.50 Putlog Clamp, 21mm Nut (UK)

304150003 Stegkrok SW23 04.15.000.30 Ladder Hook Clamp/Clip, 23mm Nut (AU)

304150005 Stegkrok SW21 04.15.000.50 Ladder Hook Clamp/Clip,  21mm Nut (UK)

304160013 Tving till fotlist SW23 04.16.001.30 Toe Board Retaining Clamp, 23mm Nut (AU)

304160015 Tving till fotlist SW21 04.16.001.50 Toe Board Retaining Clamp(Euro)

305012003 RA rörinfästning SW23 05.01.200.30 RA Adapter Clamp 2”- Bolt, 23mm Nut (AU)

305012005 RA rörinfästning SW21 05.01.200.50 RA Adapter Clamp 2”- Bolt, 21mm Nut (UK)

305022003 Vridbar koppling med killås SW23 05.02.200.30 Swivel Adapter Clamp 2”-Bolt, 23mm Nut (AU) 

305022005 Vridbar koppling med killås SW21 05.02.200.50 Swivel Adapter Clamp 2”-Bolt,  21mm Nut (UK)

305032003 Rörinfästning mer koppling SW23 05.03.200.30 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 23mm Nut (AU)

305032005 Rörinfästning mer koppling SW21 05.03.200.50 Spigot Adapter Clamp-Bolt, 21mm Nut (UK)

305082003 Rörinfästning för fackverksbalk SW23 05.08.200.30 Girder Spigot Adapter Clamp 2”, 23mm Nut (AU)

305082005 Rörinfästning för fackverksbalk SW21 05.08.200.50 Girder Spigot Adapter Clamp 2”, 21mm Nut (UK)

306010600 Bottenskruv 60cm 06.01.060.00 Screwjack/Basejack 600mm

306030780 Bottenskruv 78cm med ledbar platta 06.03.078.00 Swiveljack 780mm

306042000 Bottenskruv system 2” 06.04.200.00 Base Plate--System 2”

308010735 Stålplank 19/73 cm 08.01.073.50 Steel Plank 190mm - 0.73m/2’5”

308011095 Stålplank 19/109 cm 08.01.109.50 Steel Plank 190mm - 1.09m/3’7”

308011405 Stålplank 19/140 cm 08.01.140.50 Steel Plank 190mm - 1.40m/4’7”

308011575 Stålplank 19/157 cm 08.01.157.50 Steel Plank 190mm - 1.57m/5’2”

308012075 Stålplank 19/207 cm 08.01.207.50 Steel Plank 190mm - 2.07m/6’10”

308012575 Stålplank 19/257 cm 08.01.257.50 Steel Plank 190mm - 2.57m/8’5”

308013075 Stålplank 19/307 cm 08.01.307.50 Steel Plank 190mm - 3.07m/10’1”

308030735 Stålplank 32/73 cm 08.03.073.50 Steel Plank 320mm - 0.73m/2’5”

308031095 Stålplank 32/109 cm 08.03.109.50 Steel Plank 320mm - 1.09m/3’7”
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308031405 Stålplank 32/140 cm 08.03.140.50 Steel Plank 320mm - 1.40m/4’7”

308031575 Stålplank 32/157 cm 08.03.157.50 Steel Plank 320mm - 1.57m/5’2”

308032075 Stålplank 32/207 cm 08.03.207.50 Steel Plank 320mm - 2.07m/6’10”

308032575 Stålplank 32/257 cm 08.03.257.50 Steel Plank 320mm - 2.57m/8’5”

308033075 Stålplank 32/307 cm 08.03.307.50 Steel Plank 320mm - 3.07m/10’1”

308070735 Utfyllnadsplank 0.73m/2'5" 08.07.073.50 Infill Plank 0.73m/2’5”

308071095 Utfyllnadsplank 1.09m/3'10" 08.07.109.50 Infill Plank 1.09m/3’10”

308071405 Utfyllnadsplank 1.40m/4'7" 08.07.140.50 Infill Plank 1.40m/4’7”

308071575 Utfyllnadsplank 1.57m/5'2" 08.07.157.00 Infill Plank 1.57m/5’2”

308072075 Utfyllnadsplank 2.07m/6'10" 08.07.207.50 Infill Plank 2.07m/6’10”

308072575 Utfyllnadsplank 2.57m/8'5" 08.07.257.50 Infill Plank 2.57m/8’5”

308073075 Utfyllnadsplank 3.07m/10'1" 08.07.307.50 Infill Plank 3.07m/10’1”

308131005 Utfyllnadsplank 32/100cm 08.13.100.50 Gap Filler Plank 320 x 1.00m

308131505 Utfyllnadsplank 32/150cm 08.13.150.50 Gap Filler Plank 320 x 1.50m

308132005 Utfyllnadsplank 32/200cm 08.13.200.50 Gap Filler Plank 320 x 2.00m

308141005 Utfyllnadsplank 19/100cm 08.14.100.50 Gap Filler Plank 190 x 1.00m

308141505 Utfyllnadsplank 19/150cm 08.14.150.50 Gap Filler Plank 190 x 1.50m

308142005 Utfyllnadsplank 19/200cm 08.14.200.50 Gap Filler Plank 190 x 2.00m

310012003 Ställbar grind SW23 10.01.200.30 Adjustable Swing Gate, 23mm Nut (AU) 2”

310012005 Ställbar grind SW21 10.01.200.50 Adjustable Swing Gate, 21mm Nut (UK)2”

311090243 Stålstege AS1892 2,40m 11.09.024.30 Steel Ladder AS 1892 - 2.4m

311090363 Stålstege AS1892 3,60m 11.09.036.30 Steel Ladder AS 1892 - 3.6m

311090483 Stålstege AS1892 4,80m 11.09.048.30 Steel Ladder AS 1892 - 4.8m

311090603 Stålstege AS1892 6,00m 11.09.060.30 Steel Ladder AS 1892 - 6.0m

314012400 Aluminiumstege AS1892 2,40m 14.01.240.00 Aluminium Ladder 2.4m/ 8’

314013600 Aluminiumstege AS1892 3,60m 14.01.360.00 Aluminium Ladder 3.6m/12’

314014800 Aluminiumstege AS1892 4,80m 14.01.480.00 Aluminium Ladder 4.8m/16’

314016000 Aluminiumstege AS1892 6,00m 14.01.600.00 Aluminium Ladder 6.0M/20’

315020890 Instegstrappa 0,89m 15.02.089.00 Stair Tread 0.89m/34” (2’11”)

316012575 Alu-plattformstrappa 200/257 cm 16.01.257.50 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type  2.0m x 2.57m

316013075 Alu-plattformstrappa 200/307 cm 16.01.307.50 Alum Stair Platform w Landing O-Type  2.0m x 3.07m

316052575 Alu inre förlängd trappledstång 200/257cm 
200/257cm

16.05.257.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 2.57m

316053075 Alu inre förlängd trappledstång 200/307cm 16.05.307.50 Alum Stair Inner Extended Guardrail 2m x 3.07m

316062575 Alu yttre trappledstång 200/257 cm 16.06.257.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 2.57m

316063075 Alu yttre trappledstång 200/307 cm 16.06.307.50 Alum Stair Outer Guardrail 2m x 3.07m

316080005 Alu inre trappledstång 2,57 m 16.08.000.50 Alum Stair Inner Guardrail 2.57m/8’5”

316151600 Alu-plattformstrappa 100/160 cm 16.15.160.00 Alum Stair Platform w/ Landing O-Type 1.0m x 1.60m

316161600 Alu inre trappledstång 100/160cm 16.16.160.00 Alum Stair Inner Guardrail 1.0m Lift x 1.60m

317013350 Stegbalk 3,35m 17.01.335.00 Ladder Beam 3.35m/11’, 4.0mm

317014880 Stegbalk 4,88m 17.01.488.00 Ladder Beam 4.88m/16’, 4.0mm

317016390 Stegbalk 6,39m 17.01.639.00 Ladder Beam 6.39m/21’, 4.0mm

319022575 Alu inplankning med lucka 257cm 19.02.257.50 All Alum Ladder Hatch Deck 2.57m/8’5”

320033050 Aluminium fackverksbalk 50/305cm 20.03.305.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 3.05M (500mm)

320034260 Aluminium fackverksbalk 50/426cm 20.03.426.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 4.26M (500mm)

320036390 Aluminium fackverksbalk 50/639cm 20.03.639.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 6.39M (500mm)

320038520 Aluminium fackverksbalk 50/852cm 20.03.852.00 Aluminum Lattice Girder Beam - 8.52M (500mm)

335030000 Sprint med spärr 35.03.000.00 Toggle Pin

338191000 Vägginfästning 1,00m med krok 38.19.100.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1000mm

338180023 Vägginfästning dubbel 38.18.002.30 Wall Tie Bracket - Double

399010000 Insats för materialhäck 99.01.000.00 INSERT/Scaffold Cage INSERT

399020000 Materialhäck 99.02.000.00 RACK/Scaffold Storage Rack

399200010 Materialhäck med nät 99.20.001.00 Rack w/ Welded Mesh Side and Mesh Bottom
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301790500 Spira 0,50 m utan rörinfästning hängställning 01.79.050.00 Standard 0.5m/1’8” (1 Ring) - No Hanging Spigot

301791000 Spira 1,00 m utan rörinfästning hängställning 01.79.100.00 Standard 1.0m/3’3” (2 Ring) - No Hanging Spigot

301791500 Spira 1,50 m utan rörinfästning hängställning 01.79.150.00 Standard 1.5m/4’11” (3 Ring) - No Hanging Spigot

301792000 Spira 2,00 m utan rörinfästning hängställning 01.79.200.00 Standard 2.0m/6’6” (4 Ring) - No Hanging Spigot

301792500 Spira 2,50 m utan rörinfästning hängställning 01.79.250.00 Standard 2.5m/8’2” (5 Ring) - No Hanging Spigot

301793000 Spira 3,00 m utan rörinfästning hängställning 01.79.300.00 Standard 3.0m/9’9”’ (6 Ring) - No Hanging Spigot

301794000 Spira 4,00 m utan rörinfästning hängställning 01.79.400.00 Standard 4.0m/13’1” (8 Ring) - No Hanging Spigot

335040000 Rörinfästning för hängande ställning 35.04.000.00 Spigot for Hanging Scaffold

308390395 Fotlist av stål 0,39m 08.39.039.50 Steel-Toeboard 0.39m/1’3”

308390735 Fotlist av stål 0,73m 08.39.073.50 Steel-Toeboard 0.73m/2’5”

308391045 Fotlist av stål 1,04m 08.39.104.50 Steel-Toeboard 1.04m/3’5”

308391095 Fotlist av stål 1,09m 08.39.109.50 Steel-Toeboard 1.09m/3’7”

308391405 Fotlist av stål 1,40m 08.39.140.50 Steel-Toeboard 1.40m/4’7”

308391575 Fotlist av stål 1,57m 08.39.157.50 Steel-Toeboard 1.57m/5’2”

308392075 Fotlist av stål 2,07m 08.39.207.50 Steel-Toeboard 2.07m/6’10”

308392575 Fotlist av stål 2,57m 08.39.257.50 Steel-Toeboard 2.57m/8’6”

308393075 Fotlist av stål 3,07m 08.39.307.50 Steel-Toeboard 3.07m/10’1”

307070100 Länkrullehjul 10kN 07.07.010.00 Castor Wheel 10kN

307080100 Castor wheel adapter 07.08.010.00 Castor Wheel Adapter

328450600 Toppskruv 60cm 28.45.060.00 4-Way Screw-Jack head 60cm/12”

328460600 Toppskruv U 60cm 28.46.060.00 Screw jack U-Head 60cm/12”

301520013 Lyftögla-AUS 01.52.001.30 Lifting Lug-AUS

301520015 Lyftögla-UK 01.52.001.50 Lifting Lug-UK

306110003 Säkring av bottenplatta SW23 06.11.000.30 Jack Retainer - Lifting,23mm Nut

306110005 Säkring av bottenplatta SW21 06.11.000.50 Jack Retainer - Lifting, 21 mm Nut

310067005 Tillträdesgrind 10.06.700.50 Access Barrier

315072075 Ledstång vänster 200/207 cm 15.07.207.50 Stair Stringer Left 2.0m x 2.07m

315082075 Ledstång höger 200/207 cm 15.08.207.50 Stair Stringer Right2.0m x  2.07m/

318071575 Alu/ply inplankning med lucka 1,57m/5'2" 18.07.157.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 1.57m/5’2”

318072075 Alu/ply inplankning med lucka 2,07m/6'10" 18.07.207.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 2.07m/6’10”

318072575 Alu/ply inplankning med lucka 2,57m/8'5" 18.07.257.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 2.57m/8’5”

318073075 Alu/ply inplankning med lucka 3,07m/10'1" 18.07.307.50 Alum/Ply Lateral Hatch Deck 3.07m/10’1”

329142200 Adapter för tung ställning 29.14.220.00 Heavy Duty Shoring Adapter

338191500 Vägginfästning 1,50m med krok 38.19.150.00 Wall Tie - Tube w/ Hook 1500mm

324065000 Aluminium skarvbalk för fackverksbalk 24.06.500.00 Aluminium Lattice Girder Beam Joiner
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Nära dig, världen över

Doka är världsledande på att utveckla, tillverka och 
distribuera formteknik för tillämpning inom alla områ-
den i byggsektorn.
Med mer än 160 försäljnings- och logistikanläggningar 
i mer än 70 länder har Doka-gruppen ett högeffektivt 
distributionsnätverk som ser till så att utrustning och 

teknisk support kommer på plats snabbt, smidigt och 
proffsigt.
Företaget är en del av Umdasch Group, Doka-grup-
pen sysselsätter mer än 6000 världen över.
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