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1. Allmänt om produkten 

Super9 är en modulställning bestående av prefabricerade komponenter. 
Grundkomponenterna i ställningen är spiror, bommar, horisontaler och dubbelräcken. 
Dessa kan sammankopplas för att skapa en ställning med en mängd olika alternativ på 
bredd- och längdmått. För ett mer flexibelt byggande finns det koppar på spirorna vilka är 
placerade med 0,5 m mellanrum i höjdled vilket medför att bomlagen (höjden till bommarna) 
kan justeras med ett intervall av 0,5 m.   

Som ställningsplan/inplankning i ställningen används aluminiumplank. Aluminiumtrall eller 
plattformar, även dessa finns i olika längder och bredder som kan kombineras till önskade 
dimensioner. Planken är tillverkade i aluminium. Plattformarna är tillverkade i aluminium. 
För mer info se separat typontrollintyg SC 0151-14 Bilaga 2. 

Super9 är ett mycket flexibelt ställningssystem som med fördel kan användas till en rad 
olika uppgifter. Särskilt passande användningsområden är fasadställningar, avlastningstorn,  
ställningar till väderskydd, bryggor, industriställningar samt hängställningar. 

Plankorna/plattformarna finns i bredderna 0,3 m och 0,57 m och i längderna 0,7-3 m. 

Bom-längder finns i längderna 0,7-3 m. 
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1.1. Basartiklar i Super9 systemet 

 
Nr Benämning 
1 Bottenskruv 
2 Spira 
3 Gitterräcke 
4 Trappa 
5 Trappräcke 
6 750 fackverksbalk 
7 Sparklist 
8 70 konsol 
9 30 konsol 
10 Väggstag 
11 Aluplank 

1 

2 

3 

4 

5

6

7

8 

10 

9 

11 
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2. Säkerhet och ansvar 

Super9 är typkontrollerad av RISE Research Research Institutes of Sweden enligt 
kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 och SS-EN 12810-1, beträffande 
uppförande, användning och nedmontering. Systemet är godkänt för ställningar i 
lastklass 2-5. Typkontrollintygets nummer är 47 40 01. 

   
Bilder från provning hos SP              
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2.1. Fästpunkter för personlig skyddsutrustning (säkerhetslina) 
 

 

 
 
Innan ställning monteras eller demonteras skall det säkerställas att alla personer som är 
inblandade har genomgått korrekt ställningsbyggarutbildning, d.v.s. om ställningens höjd är 
under nio meter skall alla inblandade genomgått en allmän ställningsbyggarutbildning. Är 
höjden på ställningen över nio meter skall en särskild utbildning ha genomförts. Detta 
definieras av arbetsmiljöverket i AFS 2013:4. För att förhindra olycksfall skall säkerhetslina 
och annan säkerhetsutrustning användas då ställningen byggs högre än två meter. 

  

3 

2 

1 

1. Horisontal (stål). 
2. I spira. 
3. I dubbelskyddsräcke (stål) 

Säkerhetslina och 
säkerhetssele. 
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2.2. Skötsel 
En noggrann kontroll skall utföras på alla ingående ställningskomponenter innan 
monteringen påbörjas. Ställningskomponenter med defekter så som: böjda, spräckta, 
bucklade, knäckta eller skeva påverkar hållfastheten drastiskt och får under inga 
omständigheter användas i ställningen utan skall kasseras. Vid montering/demontering bör 
du hantera komponenterna med aktsamhet och för att minimera transportskador 
rekommenderas att materialet packas i lämpliga pallar/häckar. Vid behov skall rörliga 
detaljer smörjas upp som t.ex. låskrokar på plankor/plattformar. 

Läs och följ även anvisningarna i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4. 

2.3. Märkning 
De flesta komponenter i Super9-systemet är märkta med en varaktig märkning bestående 
av SUPER 9 och en sifferkombination där de fyra siffrorna anger vilken månad och vilket år 
detaljen är producerad. (Exempel SUPER9 1701) 

 

 

Skyltar 

   

  

Får ej beträdas! 

Byggnads-
ställning under 

uppförande
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2.4. Lastklasser enligt SS-EN 12811-1 

Lastklass Utbredd 
last   

q1 
[kN/m²] 

Koncentrerad 
last på  

ytan 500 x 500 
mm 

Koncentrerad 
last på  

ytan 200 x 200 
mm 

Delarealast 

F1 [kN] F2 [kN] 
        q2 [kN/m²] Delareafaktor ap

1 

1 0,75 1,5 1  -  - 

2 1,5 1,5 1  -  - 

3 2 1,5 1  -  - 

4 3 3 1 5 0,4 

5 4,5 3 1 7,5 0,4 

6 6 3 1 10 0,5 

Observera att maximalt ett bomlag (inplankningsnivå) får belastas per tillfälle. 
 

3. Systemoberoende komponenter 

Systemoberoende komponenter så som kopplingar, överbryggningsbalkar, 
glasfiberplattform och ställningsrör som används i Super9 ställning skall vara 
typkontrollerade samt uppfylla de specifika krav som finns i denna monteringsinstruktion. 

 

4. Begränsningar i denna monteringsinstruktion 

Denna monteringsinstruktion täcker inte följande punkter. 
 Vindlaster större än 770 N/m² 
 Inklädd ställning med vinterväv, sommarväv, krympplast, kederduk eller liknande. 
 Snölaster eller laster från is. 
 Dynamiska laster. 
 Ställning påbyggd av väderskyddstak. 
 
Vid behov av extra beräkningar ta kontakt med Super9 AB. 

 

5. Reparation 

Vissa artiklar kan vid behov repareras eller bytas ut t.ex. plywoodskivor och glasfiberskivor i 
plattformar. 
Ta kontakt med Super9 AB för mer information om hur reparationen skall utföras och vilka 
artiklar som går att reparera. 
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6. KOMPONENTER TILL SUPER 9 

Komponent Artikelnr Mått Vikt  
Bottenskruv 99980 0,8m 4,5kg  

 
Spira med hylsskarv 70400 

70300 
70200 
70100 
70050 

4,0 m 
3,0 m 
2,0 m 
1,0 m 
0,5 m 

18,9kg 
14,4kg 

 

 
Horisontalstag 71300 

71250 
71200 
71175 
71150 
71125 
71100 
71070 

3m 
2,5m 
2m 
1,75m 
1,5m 
1,25m 
1m 
0,7m 

11,2kg 
9,6kg 
8,1kg 
7,2kg 
6,3kg 
5,4kg 
4,5kg 
3,6kg 
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Komponent Artikelnr Mått Vikt  
Längdbalk/tvärbalk 73300 

73250 
74175 
74125 

3m 
2,5m 
1,75m 
1,25m 

19,1kg 
16,8kg 
12,8kg 
7,5kg 

 
Gitterräcke 72300 

72250 
72200 
72175 
72150 
72125 
72100 
72070 

3m 
2,5m 
2m 
1,75m 
1,5m 
1,25m 
1m 
0,7m 

12,1kg 
10,8kg 
9,3kg 
8,6kg 
7,9kg 
7,1kg 
6,1kg 
5,3kg 

 
Konsol  
(Lastklass 4) 

75070 
75040 
75030 
75020 

0,7m 
0,4m 
0,3m 
0,2m 
 

6,5kg 
2,9kg 
2,1kg 
1,9kg 

 

 
Aluminiumplank 
Extruderad 300x70 
mm. Se separat 
typkontrollintyg 
SC0151-14 bilaga2 

41300 
41250 
41200 
41175 
41150 
41125 
41100 
41070 

3m 
2,5m 
2m 
1,75m 
1,5m 
1,25m 
1m 
0,7m 

13,7kg 
11,6kg 
9,5kg 
8,4kg 
7,3kg 
6,3kg 
5,2kg 
4,1kg 

 

Fotlist 80300 3,3m 6kg 

 
Fotlistslås, flex 89187  1,0kg 
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Komponent Artikelnr Mått Vikt  
Förankringsrör 75120 

75060 
75040 

1,2m 
0,6m 
0,4m 

5,0kg 
3,2kg 
2,8kg 

 
Aluminiumtrappa 76250 2,0x2,5m 24kg 
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Komponent Artikelnr Mått Vikt  
Handledare 66250 2,0x2,5m 12,5kg 

 
S9-Tainer 50100 

50125 
0,7x1,1m  
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7. MONTERING AV SUPER 9 

Planera ditt arbete noga innan du påbörjar monteringen av Super 9 och använd alltid 
underlägg för bottenskruvarna. Försök att börja på högsta marknivå och grovjustera 
bottenskruvarna så att samtliga sitter i ungefär samma höjd. 

 

Montera horisontalräcke på insidan av spirornas koppar.
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Montera tvärbommar på två meters höjd. Lås alla kopplingar med hammare.
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Justera bottenskruvarna och var noga med att kontrollera att ställningen är i lod och våg.

 
Var mycket noga med att säkra kopplingarna under arbetets gång. 
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Lägg aluplank eller aluplattform på de övre horisontalstagen och lås planken 
/aluplattformen med skjutregeln. (använder du träplank ska de bindas samman med 
planklås.) Nu är du klar med ditt första fack. 

 
 
Nu ska facket justeras så att avståndet från inplankningen till väggen inte blir mer än högst 
30 cm. Kontrollera också att horisontalräcke och dubbelräcke är rätvinkliga samt justera 
bottenskruvarna så att ställningen står i våg. Både i tvärled och längdled. Observera att det 
är mycket viktigt att göra de här justeringarna innan du fortsätter monteringen, därför att 
alla fel förstoras ju högre ställningen byggs. 
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Fortsätt sedan att montera spiro tvärbom, dubbelräcke och alu-plank på samma sätt som 
tidigare. För att bygga snabbare kan du använda 4-meters spiror och mon-tera 2 bomlag på 
varje spira (bomlagshöjd 2 m). Glöm inte att säkra kopplingarna under arbetets gång. 

 
 
Beroende på beräknad last per spira kan du nu flytta upp en del dubbelräcken och 
horisontalräcken från bottningen. Alu-planken ersätter liggare på ställningens insida. Om 
du använder träplank, eller flyttar alu-planken från bomlag till bomlag monterar du istället 
horisontaler i varje bomlagshöjd på insidan. 
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Kontrollera att ställningen fortfarande är i våg innan du monterar de första förankningarna. 
Montera dem sedan direkt under bomlaget i varje innerspira. I höjdled fördelas 
förankringarna i varannan bomlagshöjd och i vindutsatt läge, tätare och tätare. Montera 
sedan fotlist. 
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7.1. Överbryggning med fackverksbalk 750 
Vid behov av överbryggning monteras fackverksbalk 750 med fasta kopplingar samt burton 
rör som diagonaler på både in och utsida enligt bild nedan. 
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7.2. Montering av skyddsräcken 
 
En ställning ska vara försedd med skyddsräcke där det finns en risk 
att falla två meter eller mer. Där det finns särskild risk ska det finnas skyddsräcke 
även vid lägre fallhöjd. Det finns 2 olika alternativ av skyddsräcken i detta ställningssystem: 
 

 
Alternativ 1: Horisontaler monterade på 0,5 m och 1,0 m avstånd från bomlaget. 
 

 
Alternativ 3: Skyddsräcke i form av dubbelskyddsräcke i stål. 
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7.1. Super 9 Fasadställning 
Ställningssystemet S9 är typkontrollerat och certifierat av RISE, Research Institutes of Sweden, Nr 47 
40 01, för lastklass 2-5 enligt AFS 1 2013:4. Modullängd 3,0 m lastklass 4, modullängd max 2,5 m 
lastklass 5. 
 
 

7.2. Systemkonfigurationer 24 m 
 

  
Ställning med/utan konsoler se tabell 7.3 

 Sektionsbredd 1.00 m 
 Sektionslängd 3.00 m 
 Spirlängd 3.0 m 
 Väggförankringsavstånd 4.0 m 
 Bomlagsavstånd 2.0 m 
 Alla bomlag inplankade 
 Maximalt utskruvad fotspindel 0.55 m 
 Skyddsräckesram på alla nivåer 
 

Ställning med/utan konsoler Sektionsbredd 1.25 m se 
tabell 7.3 

 Sektionslängd 3.00 m 
 Spirlängd 3.0 m 
 Väggförankringsavstånd 4.0 m 
 Bomlagsavstånd 2.0 m 
 De 5 översta bomlagen inplankade 
 Inre längshorisontaler på de bomlag som ej är 

inplankade 
 Maximalt utskruvad fotspindel 0.55 m 
 Skyddsräckesram på alla nivåer 
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Ställning med överbryggningsbalkar 
 

 Sektionsbredd 1.00 m 
 Sektionslängd 3.00 m 
 Spirlängd 3.0 m 
 Väggförankringsavstånd 4.0 m 
 Bomlagsavstånd 2.0 m 
 Alla bomlag inplankade 
 Maximalt utskruvad fotspindel 0.55 m 
 Skyddsräckesram på alla nivåer 
 extra vertikaldiagonalerna enligt bilden (stålrör och 

vridbara kopplingar) 
 

Ställning med överbryggningsbalkar 

 Sektionsbredd 1.25 m 
 Sektionslängd 3.00 m 
 Spirlängd 3.0 m 
 Väggförankringsavstånd 4.0 m 
 Bomlagsavstånd 2.0 m 
 De 5 översta bomlagen inplankade 
 Inre längshorisontaler på de bomlag som ej är 

inplankade 
 Maximalt utskruvad fotspindel 0.55 m 
 Skyddsräckesram på alla nivåer 
 extra vertikaldiagonalerna enligt bilden (stålrör 

och vridbara kopplingar) 
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7.3. S9 Tillåten Spirlast 
 Vid förenklad dimensionering kan en tillåten spirlast enligt följande tabell tillämpas, förutsatt att 

övriga tillämpliga villkor nedan är uppfyllda.  

  Tillåten spirlast (kN) 
 Sektionsbredd [m] 1.0 1,25 
 Förankringsavstånd vertikalt (m) 4,0 3,0 1) 2,0 2) 4,0 
 Utan konsoler 11,9 16,3 17,9 13,2 
 Med konsol 0,3 m på alla plan, under konsolen 

3) 
15,3      

 Med konsol 0,3 m på alla plan, ej under 
konsolen 

8,8    

1) förankringsavstånd 3, 6, 9, 12, 16, 20 och 24 m, 
2) förankringsavstånd 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 och 24m  
3) avser maxlasten på spiran under konsolen 
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7.4. S9 Upplagsbom horisontal 
Super 9 fasadställning kan byggas 0,7 m bred som smalställning, alternativt 1 m och max 1,25 m 
bred. Utförandet på bommarna för arbetsplanen, så kallade upplagsbommar, är likadan som 
horisontalerna, men i kortare längd. Fri höjd mellan arbetsplan ska normalt motsvara höjdklass H2 
vilket innebär en fri höjd av minst 1,90 m mellan arbetsplan och tvärbalk, alternativt mellan 
arbetsplan och längdbalk vid breddning av ställningen med konsoler. Den fria höjden mellan 
arbetsplan och eventuell horisontaldiagonal ska vara minst 1,90 m oavsett höjdklass. 

7.5. S9 Horisontal 
I längdled utgör horisontalräckena längdstag mellan spirorna. Horisontaler monteras på insidan av 
ställningen i varje bomlagshöjd. 
 
För horisontaler (längdbalk/tvärbalk) gäller följande lastklasser, plattformsvikt 25 kg/m2. 

Balklängd 
(belastad 

balk) 

(m) 

Tillåten 
belastning 

 

(kN/m) 

Fackbredd eller facklängd 

Lastklass enkelsidig/dubbelsidig belastning 

0,70 1,00 1,25 1,75 2,00 2,50 3,00 

0,70 29,1 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 

1,00 13,8 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

1,25   9,6 6/6 6/6 6/5 6/5 6/4 5/4 5/3 

1,75   5,4 6/5 6/4 5/3 4/3 4/3 3/2 3/- 

2,00   4,3 6/4 5/3 5/3 4/2 3/2 3/- 3/- 

2,50   2,8 5/3 4/3 3/2 3/- 3/- 2/- - 

3,00   2,0 4/2 3/- 3/- 2/- - - - 

 

7.6. S9 Murarbalk 
För murarbalk (längdbalk/tvärbalk) gäller följande lastklasser, plattformsvikt 25 kg/m2. 

Balklängd 
(belastad balk) 

[m] 

Tillåten 
utbredd 

last 

[kN/m] 

Fackbredd eller facklängd 

Lastklass enkelsidig/dubbelsidig belastning 

0,70 1,00 1,25 1,75 2,00 2,50 3,00 

1,25 19,9 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

1,50 19,9 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

1,75 19,9 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

2,50 12,2 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 6/4 5/3 

3,00 8,1 6/6 6/5 6/5 6/4 5/3 5/3 4/3 
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7.7. S9 Inplankning 
För inplankning se, typkontrollintyg SC 0151-14 bilaga 2 

7.8. S9 Fotlist 
Alla arbetsplan ska förses med fotlist på långsidan utåt och på gaveln av ställningsplanet. Till Super 9 
finns två varianter av fotlister, varav den ena består av en överlappad fotlistbräda, 150 mm hög och 
låst till spiran av en kilkoppling, med en gaffel som greppar över bräderna. Det andra alternativet är 
en kilkoppling med pinne, på vilken en 150 mm hög fotlist med exakt modulmått monteras. 
 

7.9. S9 Diagonalstagning 
Super 9 monteras alltid med gitterräcken på ytterspirorna, vilka har den tredubbla funktionen av 
skyddsräcke i midje - och knähöjd samt diagonalstagning. Ytterligare diagonalstagning 
vertikalt behövs när ställningens totala höjd överskrider 18,0 m. Då ska ställningens ytterfack förses 
med diagonalstag samt i vart 6:e fack däremellan. 
 

7.10. S9 Väggförankring 
Förankring till vägg eller motsvarande fast objekt görs med ett förankringsrör. Varje innerspira ska 
förankras på detta sätt minst varje 4:e höjdmeter. Första förankringen över marknivå sker direkt 
under första skarvningen av spiror. Exempelvis längst upp på den första 4,0 m bottenspiran eller 3,0 
m bottenspiran. Var 5:e spirpar ska förses med 2 förankringsrör i vinkel som på så sätt tar upp 
horisontalkrafter i ställningen, så kallad V-förankring. En horisontal väggförankring skall stå emot en 
dragkraft motsvarande minimum 3,5 kN och en V-förankring motsvarande 5,4 kN. Borttagande av 
väggförankring kan enbart utföras efter kontrollberäkningar av hållfasthet och under uppsyn eller 
efter anvisningar av auktoriserad personal. 
 

 
Exempel på rakt väggfäste 
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Exempel på dubbelt, vinklat väggfäste 
  

 
Byggnation med väggfästen var 3:e meter. 
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Byggnation med väggfästen var 4:e meter. 

7.11. S9 Konsoler 
En smalställning, 0,7 m bred, kan förses med 1-plankskonsol, 0,3 m bred, i varje 
bomlagshöjd, dock får enbart en höjd belastas per gång. Konsoler kan maximalt belastas i 
lastklass 4. 
 

7.12. S9 Tillträdesled 
Genom montering av ett sammankopplat ställningsfack, försedd med typkontrollerad 
godkänd alu-trappa med vilplan, på ställningens utsida uppnås det mest arbetsvänliga och 
ergonomiskt riktiga tillträdet till ställningen. Alu-trappan finns till 2,5 m ställningsfack med 
en stigning motsvarande bomlagshöjd 2,0 m. Trappan ska förses med tvåledigt skyddsräcke 
och med fotlist i nedre viloplanens gavelsida. 

 

7.13. S9 BYGGHÖJD 
Super 9 ställningen kan byggas fullt inplankad upp till 24 m höjd med längsta facklängd 3,0 
m och ställningsbredd upp till 1,00m. För ställningsbredd 1,25m används inplankning endast 
på de 5 översta plattformsnivåerna. Ställningar utöver standardutförandet kräver 
hållfasthetsberäkningar i varje enskilt fall, beroende på höjd, bredd, typ av arbete, 
förankringsmöjligheter och så vidare. Alla tekniska beräkningar står leverantören eller 
återförsäljaren till tjänst med. 

7.14. Förankringskrafter 
Maximalt dimensionerande förankringskraft vinkelrätt mot fasaden är 2,5 kN.  
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Maximalt dimensionerande förankringskrafter i förankringar som kan uppta 
horisontalkrafter (V-förankring) är 4,0 kN och 4,8 kN parallellt respektive vinkelrätt mot 
fasaden. 

Vid inklädd ställning och/eller vid högre höjder än 24 m, kan större vindlaster uppstå och 
därmed högre förankringskrafter uppkomma. 

 

7.15. Maximalt dimensionerande kraft på undergrunden  
Är 23 kN/spira. 

 

8. Demontering av super 9 

Demontering utförs motsatt/tvärtom monteringsförfarandet. Kontrollera dock innan rivning att inga 
förankringar tagits bort samt att alla komponenter sitter i ursprungsposition. 


