
  

  
 

 

ARBETSMILJÖVERKETS SKÄRPTA KRAV 
avseende säkerhet på lager 
 
Nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö trädde i kraft den 1 juli 2007 
och har den 1 januari 2021 uppdaterats i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift 
AFS 2020:1. Det är vår skyldighet gentemot kunder och andra 
samarbetspartners att upplysa om dessa nya regler så att alla som berörs 
har en reell möjlighet att vidta de åtgärder som föreskrivs i de nya 
bestämmelserna. 

 
I Arbetsmiljöverkets författningssamling med beteckningen AFS 2020:1 finns 
följande säkerhetskrav gällande ställage under rubriken Inredning och 
utrustning:  

 
48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt 
med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl 
synlig plats. 
 
49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det 
finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd. 
 
50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Ett 
pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom 
stället, om det inte är uppenbart onödigt. 
 
Under rubriken Skydd mot ras finns även följande säkerhetskrav: 
 
153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och 
skada arbetstagare. 
  
Arbetsmiljöverket förtydligar även betydelsen av uttrycket uppenbart onödigt i 
en skrivelse med beteckningen RET 2009/10845:  
”Risken att den del av pallen som befinner sig närmast trucken kan falla ner vid 
den främre bärbalkens insida i pallstället ska beaktas vid bedömningen om ett 
genomskjutningsskydd är uppenbart onödigt eller inte.”  
”Formuleringen om att genomskjutningsskydd ska finnas, om det inte är 
uppenbart onödigt, öppnar även för andra lösningar. Om det t.ex. är möjligt att 
säkerställa att de pallar som hanteras inte riskerar att falla ner från någon av 
bärbalkarna, så finns inte kravet på genomskjutningsskydd.” 
 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2020:1 finns att hämta i sin helhet på 
Arbetsmiljöverkets hemsida: 
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter 
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