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StageVision AB inbjuder till utbildning i  
 
 
Certifierad Scen- och ställningsbyggarkurs  
för teater och event.  
 
Från den 1/6 2006 ska alla som uppför, river eller väsentligt förändrar 
”byggnadsställning” ha certifikat (enl AFS 2004:4)  
 
”En ställning är en tillfälligt uppställd eller upphängd anordning avsedd 
som arbetsplats eller tillträdesled och där höjden, från marken eller 
annat underliggande plan, till arbetsplanet eller motsvarande är minst 
1,25 meter.”  
 
Målgrupp: 
Kursen är speciellt anpassad för personer inom scen- event och teater som 
bygger, river eller förändrar arbetsplan, scener podium, ställningar, trappor  
och dekorelement som är högre än 1,25m och når upp till en höjd av högst 9 
meter. Kursen innehåller också praktiska moment. 
 
 
Kurslärare: 
Torsten Johansson 
 
 
Kursupplägg: 
Kursen bygger på teoretiska moment och praktiska exempel från branschen. 
(Se kursinnehåll sid 2)  
 
 
Certifiering: 
Efter godkänd kurs erhålles certifiering enligt  STIB. 
 
 
Klädsel:  
Oöm klädsel och bra skor 
 
Anmälan: 
 
 
För mer information och anmälan kontakta: 
Ulf Nielsen, 0705-370 260 
mail ulf.nielsen@stagevision.se  
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Kursinnehåll: 
 
Dag 1 
- Vad är en ”ställning”, arbetsplan, podium, och scener. 
- Genomgång av regler för ställningar i Sverige. 
- Regler för användande av räcke. 
- Riskanalys 
- Hur påverkas konstruktionen OM ställningens bärande system ändras    
  genom att stabiliserade eller avstyrande komponenter ändras eller tas bort. 
- Förankring av ställning 
- Vindlaster, beräkningar 
 
Dag 2 
Praktiska moment: 
- Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerad ställning. 
- Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmonterande av     
  ställning. 
- Metod för upp och ned transport/lyft av ställningsmaterial. 
 
 
 
 


