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Förord 
 

Vi som skrivit denna bok jobbar som lärare på fordon och transportlinjen på 
gymnasiet. Anledningen till att denna bok uppstod var när vi läste på lärarlinjen 
på högskolan och skulle skriva vår c-uppsats. Vi kände att istället för att skriva 
ett arbete bara för att det ska göras tänkte vi arbeta fram något vi har nytta av 
som framtida lärare.  
  
Vi valde att skriva en bok för nya GY11 kursen karosseri introduktion då materi-
alet som finns i dagsläget är gammalt och inte relevant för de nya kurserna, samt 
att nya metoder och material har tillkommit de senaste åren.  
  
Vår förhoppning med denna bok är att läraren ska få ett komplement till kursen 
som kan användas både som fakta och övningsbok för eleven.  
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Inledning 
 

Du håller nu en lärobok i din hand som är tänkt att hjälpa dig att 
förstå och utveckla grunderna inom ämnet karosseriteknik.  
  Boken är indelad i kapitel med relevanta övningsuppgifter kopp-
lade till varje moment där en praktisk övning kan hjälpa till att öka 
förståelsen för dig som skall bli bilskadereparatör eller lackerare 
efter avslutade studier. 



Verktyg och utrustning som används vid bilskadere-
parationer  

Som bilskadereparatör används en mängd olika verktyg och maskiner förutom vanliga handverk-
tyg används många olika special verktyg. Exempel på dessa är rikthammare, mothåll samt olika 
riktspett som är speciellt framtagna för att kunna rikta bucklor. 
 
Olika svetsmetoder 
 
 
Svetsning 
Definitionen på svetsning är: åstadkommande av 
förbindning mellan ett arbetsstyckes delar - med el-
ler utan tillsatsmaterial - eller mellan arbetsstycke 
och tillsatsmaterial, genom energitillförsel i form av 
lokal uppvärmning till minst grundmaterialets smält-
temperatur, genom plastisk lokal flytning eller ge-
nom atomär diffusion.  

 
MIG/MAG 
MAG - svetsning 

Gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas 

Karakteristiskt för denna metod är att lik-
ström används och att tillsatsmaterialet som 
är i trådform, fungerar som elektrod och 
frammatas automatiskt. Ljusbågen omges av 
en skyddsgas. Strömkällans negativa pol är 
ansluten till arbetsstycket. Växelström kan 
användas vid svetsning av tunnplåt. 
Tillsatsmaterialet består av trådelektroder 
med diameter 0.6-0,8-1,0-1,2-1,6- mm, på 
spolar om ca 5-15 kg, eller av rörelektroder i dimensionerna 0,8-1,2-1,4-1,6-2,0-2,4-mm på spolar 
om ca 15 och 25 kg. 

Gasmetallbågsvetsning med trådelektrod tillämpas med kortsluten droppövergång av tillsatsmate-
rialet och benämnes då kortbågsvetsning, eller i form av små, fritt svävande droppar och kallas då 
spraybågsvetsning. Kortbågsvetsning utföres med låg svetsström och bågspänning och är den bästa 
metoden för tunnplåtssvetsning, svetsning av tunnväggiga rör och för svetsning av rotsträngen i 
fogberedda stumfogar.Med kortbågsvetsning kan alla svetslägen svetsas. Svetsning vertikalt nedåt 
begränsas lämpligen till tunnplåt pga att risken för ofullständig inträngning i form av bindfel som 
ökar med plåttjockleken och är mer markant i detta svetsläge. Spraybågsvetsning utföres med hög-
re svetsström och bågspänning än vid kortbågsvetsning och är mest användbar vid svetsning av 
plåttjocklekar grövre än 4 mm. Spraybågsvetsning användes bara i horisontalt och liggande verti-
kalt läge. 



 
Svetsmetodens fördelar: 

 
Inga avbrott för elektrodbyte (jämfört med manuell bågsvetsning) 
Mindre formförändring pga krympning vid jämförelse med MMA, vilket betyder mindre riktning 
efter svetsning eller i en del fall enklare svetsfixturer. 
Mindre fogvolym jämfört med MMA pga exempelvis klenare elektrod 
Inget behov av slaggning. En metalloxid bildas på svetssträngen och bör borttagas om noggranna 
krav på ytbehandling av svetsen krävs. 
Ingen risk för vätesprickor i härdningsbenägna stål orsakat av fukt i elektrod. 
Metoden kan med fördel användas vid såväl enklare automatisering som vid robotsvetsning. 

Användningsområde 

Generellt kan alla olegerade och låglegerade allmänna konstruktionsstål svetsas.  

MIG- svetsning 
Gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas 

Metoden är likformig med MAG- svetsning. Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandning-
ar av argon och helium används även. Det är vid svetsning av rostfritt stål ofta svårt att undvika 
ofullständig inträngning vid användning av ren argon.Inblandning av en liten procentsats oxygen 
överbryggar denna nackdel och stabiliserar ljusbågen. Heliumblandningar med argon ger en var-
mare svets och användes därför ofta vid svetsning av tjockväggiga material typ aluminium och 
koppar. För svetsning av aluminium i normal tjocklekar användes ren argon. Svetslägen: Vid kort-
båge; alla lägen. Vid spraybåge; horisontalläge. Utrustningen är av samma typ som vid MAG- 
svetsning. 

 
Produktivitet 
Material som svetsas med MIG- metoden skall inte svetsas med lika hög strömstyrka som används 
vid svetsning av olegerade eller låglegerade stål. Insvetshastigheten är därför i allmänhet lägre vid 
MIG- än vid MAG- svetsning. 
Användningsområde 

MIG- metoden tillämpas främst vid svetsning av: 
• Nickel och nickellegeringar 
• Aluminium och aluminiumlegeringar 
• Koppar och kopparlegeringar 
 
Miglödning 
Är en metod där man byter ut svetselektroden i svetsaggregatet mot en tråd bestående av en mäs-
sing och koppar blandning. Den stora skillnaden mellan vanlig Mig/Mag svetsning och Miglöd-
ning är att när man Miglöder smälter inte ursprungs materialet ihop utan man lägger på material 
som binder ihop delarna. Denna metod används på vissa ställen på karossen när tillverkarna inte 
vill ha full hållfasthet. 
 
 
 
 



Tig  
TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en icke 
smältande elektrod och ett arbetsstycke i en atmosfär av inaktiv gas, dvs gasen medverkar ej till 
någon kemisk reaktion i processen (avbränning av legeringsämnen eller uppkolning i svetsgodset). 

 

Ljusbågen smälter grundmaterialet och ev tillsatsmaterial. Smältbadet, liksom elektroden, skyddas 
från luftens syre och kväve av skyddsgasen. Elektroden kan vara av ren eller legerad volfram 
(tungsten). Gasen är vanligtvis argon men även helium och blandningar mellan helium och argon 
används. 

TIG-svetsning kan genomföras med likström eller växelström. Likström minuspol används för alla 
metaller, som inte bildar svårsmält oxid. Metaller som bildar svårsmält oxid, som t ex aluminium 
och magnesium, svetsas med växelström, vars positiva del ger en god oxiduppbrytande effekt. 
Normalt tänds ljusbågen med HF, en högfrekvent spänning som joniserar argongasen i gapet mel-
lan elektrod och arbetsstycke och tänder ljusbågen. 

 
Användningsområde 

 
TIG-metoden ger en hög svetskvalitet, rent svetsgods och god ytjämnhet. Metoden används därför 
ofta där kvalitetskraven är höga, t ex inom kärnkrafts- och processindustrin, men också för svår-
svetsbara metaller av typ titan, monel, kopparnickel, etc. Sitt största tillämpningsområde har dock 
metoden vid svetsning av rostfria stål och lättmetaller. Det normala dimensionsområdet för TIG-
svetsning sträcker sig från 0,5-6 mm. Vid svetsning i grövre material används ofta metoden för 
bottensträngar för att säkerställa en felfri rotsträng. 

Efterföljande svetssträngar utföres därefter med produktivare svetsmetoder och tillsatsmaterial 
som MIG/MAG-svetsning, pulverbågsvetsning eller manuell bågsvetsning. TIG kan användas för 
alla svetslägen. Metoden kan tillämpas manuellt eller i mekaniserad form. 
 
 
 



Gas 
Gassvetsning är en av de äldsta svetsmetoderna. Metodens betydelse har minskat i och med till-
komsten av nya och effektivare svetsmetoder. Gassvetsning är dock en mångsidig metod med en-
kel förhållandevis billig utrustning och passar bra vid reparations- och montagearbeten. Den alstrar 
sin värme av en blandning av gaserna acetylen och oxygen vilket ger en flamtemperatur på 3200°
C. Svetslågan som har lägre temperatur och är mindre koncentrerad än ljusbågen vid elektrisk 
svetsning, riktas mot fogkanterna som smälts varefter man kan tillföra tillsatsmaterial efter behov.  

 

 
 
Motståndssvets 
 
Den mest använda motståndssvetsmetoden. Tillämpas i huvudsak i tunnplåt. Svetsen är begränsad 
till en eller flera punkter och arbetsstyckets delar överlappar i regel varandra. Punktsvetsmaskinen 
är försedd med ett par stavformade, vattenkylda elektroder, mellan vilka plåtarna trycks samman 
under svetsningen. När ett visst tryck har uppnåtts, sluts strömmen. Efter en viss anpassad tid har 
en lämplig svetstemperatur uppnåtts i materialet mellan elektroderna och strömmen bryts. När 
svetsen fått svalna avlastas elektrodtrycket och svetsen är färdig. Punktsvetsning användes för 
svetsning av allmänna konstruktionsstål med överlappsfog på upp till 3+3 mm. Vissa kopparleger-
ingar, aluminium, nickel och zinkplåt kan även svetsas. Metoden används i stor omfattning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hammare  
Det finns en mängd olika typer av rikthammare för riktning av detaljer med olika form. En ham-
mare skall aldrig slåss mot en annan hammare då det finns risk för att hammaren kan spricka och 
flisor flyga iväg. Varje enskild person hittar 
oftast en speciell hammare som man tycker 
har en speciell känsla och funktion.  
Här är ett litet urval av rikthammare 
1. Penhammare 
2. Kulhammare 
3. Spetshammare 
4. Takhammare 
5. Plasthammare 
6. Smideshammare 
7. Plastklubba  
 
 
 
 
Mothåll  
Det finns en mängd olika mothåll  
beroende på detaljens form även bland mothållen hit-
tar man sin egna favorit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riktspett och riktskedar 
Riktskedar och riktspett finns i många olika va-
rianter och storlekar, en riktsked kan användas 
som mothåll i trånga svåråtkomliga ställen, 
trycka och bända ut skadade områden, vid fjä-
derhamring. Riktspett använd i mycket trånga 
utrymmen genom att man använder hävstångs-
principen för att trycka ut skadan. 
 
 
 
 
Riktbänk 
Riktbänken är en speciell lyft man använder för att kunna 
räta ut fordon som blivit sneda i en krock. Den fungerar så 
att man spänner fast fordonet i lyften sen drar man med 
hydralik fordonet till dess ursprungliga form.   
 
 
 



Grunderna i karosserikonstruktioners uppbyggnad och 
funktion samt olika skadors påverkan på olika fordonsty-

per  

En modern bil är en komplex konstruktion uppbyggd av flera olika material och olika kvalitéer. 
Det är viktigt som bilskadereparatör att känna till och veta vad som händer med de olika material 
som finns i dagens bilar för att kunna säkerställa en reparation så fordonet inte blir direkt livsfar-
ligt vid en ny kollision.  
Dagens bilar är byggda för att absorbera kraften vid en kollision och för att transportera bort den 
från kupén. För att åstadkomma detta konstrueras fordon idag av olika stålkvaliter som t ex hss, 
boron genom en mängd komplexa derformationszoner och balkar. 
 
Stålegenskaper 
 
Stål har sex olika mekaniska egen-
skaper, dessa kan ses i ett belast-
ningsdiagram. Genom att belasta ett 
stål och se hur det beter sig kan stå-
lets egenskaper bestämmas. Belast-
ningen mäts i Mpa (megapascal = N/
mm²) och materialets reaktion i % 
deformation. Följande egenskaper 
mäts vid ett sådant test 
  
Elastiska deformationsområde 
Sträckgränsen 
Plastiska deformationsområdet 
Brottgränsen 
Midjebildning 
Bristning 

Elastiskt deformationsområde 
Inom detta område kan materialet röra sig man kan säga att det fjädrar. Det är inom detta område 
som bilkarossen normalt är. 

Karossreparationer: 

Det elastiska deformationområdet har ingen större betydelse inom karosserireparationer utom i 
avseendet i att välja verktyg och kraft efter det elastiska området för att kunna åstadkomma  en 
varaktig riktning. 

 

Sträckgräns 
Detta är den punkt där materialet övergår från det elastiska deformationsområdet till det plastiska, 
där bestående deformationer kan uppstå. Sträckgränsen är den viktigaste faktorn vid konstruktion 
av en kaross. 

Karossreparationer: 

Vid karossreparationer är sträckgränsen av stor betydelse. Det gäller att välja verktyg och kraft för 
att komma över sträckgränsen. Här är det också viktigt att veta vilken sammansättning karossen 
har av olika sträckgränsvärden. På grund av de olika sträckgränserna hos de olika materialen måste 
plåtslagaren vara särskilt observant under riktningen eftersom man annars kan råka ut för att bak-
omliggande ”svagare” områden flyttar sig istället 
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Plastisk deformationsområde 
Inom detta område uppstår bestående  formförändringar. Det är till exempel här formningen av 
karossdetaljerna sker och det är här bucklor uppstår vid kollisioner. 

Karossreparationer: 

All riktning av bucklor, små som stora sker i det plastiska deformationsområdet. I detta området 
sker också formgivning såsom bockning, valsning, falsning etc. 
 
Brottgräns 
Den maximala kraft som ett material kan uppta innan brott eller spricka uppstår kallas brottgräns. 

Karossreparationer: 

Brottgränsen upplevs speciellt vid dragriktsarbeten. Vid varje drag i en deformerad bil skall ska-
dan bearbetas i det plastiska deformeringsområdet vilket innebär att man arbetar nära brottgränsen. 
Överskrids brottgränsen uppstår skador på materialet och delarna måste bytas. 

 

Midjebildning 
Materialet börjar ändra form och utseende, det börjar även bli tunt i vissa partier. Detta är var-
ningssignaler om att sprickbildning är nära. 

Karossreparationer: 

Materialet ändrar form och utseende, svetsningar börjar ge hål och fogar börjar bukta. 
 
Bristning 
Materialet har nått den punkt där en verklig separation inträffar och materialet verkligen brister. 

Karossreparationer: 

Riktningen har misslyckats och komponenten måste bytas. 

 

Karosserikonsrtuktion 
 

En modern bil idag är uppbyggd med flera olika stålkvalitéer, karossen är uppbyggd runt en säker-
hetsbur eller kupén där man sitter denna bur är konstruerad för att inte människorna  vid en krock 
ska komma tillskada. Runt buren är bilen uppbyggd av olika balkar och deformationszoner. Dessa 
zoner har till uppgift att ta hand om och fördela ut kraften vid en kollision.  

 

På bilden visas hur 
bilen är konstruerad 
med olika stålkvalité-
er. De röda och orang-
ea bildar den så kalla-
de säkerhetsburen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KÄLLA: Volvo Cars AB 



Ett exempel på hur deformationszonerna fungerar kan vi se i denna bild där man frontalkrockar två 
bilar en modern och en äldre bil. Det som händer är att i den moderna bilen tas energin från krock-
en upp av deformationszonerna och fördelas ut innan kraften kommer in till kupén. 

I den äldre bilen där konstruktionen inte har denna upptagningsförmåga att ta hand om kraften 
fortplantar sig skadan hela vägen in i kupén. Som syns på bilden blir den högra bilen mer skadad 
då den inte kan fördela ut kraften. 

Källa: Volvo Cars AB 



 

Metoder för ytriktning med handverktyg och mått-
riktning med lös hydraulik  

Ytriktning med handverktyg innebär att man formar plåten med olika hammare, mothåll, riktspett, 
riktskedar eller annat som finns tillhands. 
Man kan dela in handrikting  i olika metoder Direkthamring, Indirekthamring samt fjäderhamring. 
 
Direkthamring  
Direkthamring sker när man placerar mothållet dikt an mot plåten och bear-
betar plåten med hamaren direkt över mothållet När man direkt hamrar ar-
betas plåten hårt och till följd av detta uppstår det en stäckning i materialet. 
Denna metod kan med fördel användas när en svetsfog har krympt.  
 
Indirekthamring 
Vid indirekthamring placeras mothållet på ett lågt parti medans man bear-
betar ett högt parti. Vid indirekthamring träffar inte hammare och mothåll 
varandra. Spänningar i materialet kan avlägsnas med denna metod. 
 
Fjäderhamring   
I denna metod använder man en riktsked samt en plasthammare. När man 
tryckt ut en buckla kan det ibland finnas en rygg ett högt parti runt bucklan. 
Riktskeden placeras på ryggen samtidigt slår man på riktskeden med plast-
hammaren. 
 
Arbetsgång 
 
Allmänt 
När man arbetar med en skada kan vi dela in arbetet i olika steg eller moment 
1. Bedömning/kontroll av skada 
2. Grovriktning 
3. Svetsriktning vid behov 
4. Krympning vid behov 
5. Finriktning’ 
 
Bedömning av skadan 
Vid riktning av en skada är det omfattningen avgörande  för vilka ingrepp som ska genomföras. 
Innan man börjar fastställs vilken skadetyp och var kärnpunkten ligger i skadan. Hur arbetet ska 
genomföras bestäms av följande punkter 
1. Har komponenten behållit sin ursprungliga omkrets 
2. Hur mycket har skadan töjt materialet 
3. Finns det skarpa deformationer i området 
4. Finns det förstärkningar eller styvnande områden på komponenten 
 
Grovriktning 
Utifrån bedömningen av skadan avgör man vilka verktyg och metod som skall användas för att 
rikta skadan. Grovriktningen kan utföras med hammare, träkloss, tryckande eller dragande verk-
tyg. Riktningen är färdig när komponenten har fått tillbaka sin ursprungliga form och mått. Efter 



avslutad riktning kontrolleras att plåten är styv och spänstig. Plåten ska bibehålla sin form och inte 
fjädra in och ut. 
 
Svetsriktning 
Vid svetsriktning används påsvetsade stift eller brickor. 
På dessa kan man sedan sätta slaghammare eller någon annan typ av dragverktyg. 
Detta används sedan för att dra i deformationen under riktningen. 
Placeringen av stiftet eller brickan är avgörande för hur riktningen lyckas. 
Normalt ger en placering på det djupaste stället av deformationen rätt riktningsförlopp. 
Deformationen måste ”läsas” innan metoden används.  
 
Krympning 
 
Allmänt 
Plåtbearbetning kräver stor materialkännedom för att nå ett bra resultat. Särskilt vid krympning 
och sträckning krävs det att man förstår vad som händer med materialet för att inte skadan ska bli 
värre. Det är vanligt att plåten blir för stor under riktningen detta kan hjälpas av att man krymper 
plåten till ursprunglig storlek genom att utnyttja materialets egenskaper. 
 
Plastiskt deformation 
Om plåten inte känns styv har den sträckts av skadan och under riktning och därför blivit för stor. 
Orsaken är att skadan och riktningen har ägt rum i det Plastiska deformationsområdet och har gett 
materialet en ny form. 
 
Krympningsprincip 
Stål utvidgar sig vid uppvärmning och krymper vid avkylning. Det är detta fenomen som oftast ger 
deformation vid svetsning. Genom att utnyttja detta kan man återställa plåtens ursprungliga stor-
lek. 
En krympning utförs med fyra steg vilka är. 
 

1. Materialet värms upp: 
Materialet försöker utvidga sig under uppvärmningen men efter som det är inspänt kan ut-
vidgningen bara ske inom materialet 

2. Plåten utvidgar sig: 
När den invändiga spänningen i materialet vuxit tillräckligt har plåten samtidigt blivit mjuk 
ock röd. Plåten växer då i tjocklek. 

3. Plåten utvidgar sig: 
Genom att hastigt kyla plåten får man den att behålla sin tjocklek i det uppvärmda området 
och i stället dra ytterområdena till sig. 

      4. Materialet har krympt: 
          Efter avkylning har plåten blivit mindre och krympningen är utförd.  
 
Krympnings metoder 
 
Det viktiga för att krympningen skall fungera är att fastställa det utvidgades områdets centrum. 
Detta görs genom att trycka på plåten och känna var den gör mest utslag när man pressar på den. 
Punkten som rör sig mest är den plats som har sträck sig mest. 
Man kan använda sig av två värme källor under krympning Kolstav och Gasbrännare. 
 
 
 
 



Gasbrännare 
 
Arbetsgång vid gasbrännare 
1. Avlägsna lacken i området. 
2. Använd en normal låga. Värm en liten punkt 5mm²  i mitten av deformationen.( hellre flera 

små än en stor krympning)  
3. Placera ett mothåll på baksidan av det uppvärmda området och hamra med lätta slag i en cir-

kelrörelse in mot mitten. (använd en plåtslagarhammare eller en krymphammare, krympham-
mare förstärker effekten eftersom mönstret på hammare får plåten att samlas och komprime-
ras) 

4. Man kan även använda en slagfil istället för hammare fördelen med slagfilen är att den har 
begränsad slagkraft. 

5. Efter bearbetning kyls plåten snabbt antingen genom att lägga på en blött trasa eller blött 
papper. Plåten stannar nu i krympt läge. 

6. Oftast räcker det inte med en krympning utan detta måste genomföras åtskilliga gånger. Efter 
varje krympning görs en ny bedömning vart materialet behöver bearbetas. 

7. OBS  Krympning måste utföras i snabbföljd och verktygen måste ligga framlagda. 
 
Kolstav 
 
Mindre sträckningar kan krympas med kolstav.  
1. Förarbete för att krympa med kolstav är samma som förarbetet för krympning med gassvets-

krympning. 
2. Vid krympning med kolstav värms en punkt så kallad punktkrympning. Krympning kan även 

utföras med en cirkelrörelse. Lämpligast är att cirkel inte är större än 20mm. Kyl med svamp 
eller våt trasa. 

3. Använd hammare och mothåll på samma sätt som vid gassvetskrympning. 

 

Finriktning 

 När komponenten är grovriktad kan finriktning påbörjas. Kravet för att påbörja finriktningen är att 
komponenten har sin ursprungliga form, profil och spänst. Visuellt ser det riktade området 
jämt ut även om mindre bucklor finns kvar. 

Finriktningen avser att jämna ut höga och låga partier som finns kvar. Till detta används hammare 
och mothåll med olika form. Val av hammare och mothåll bestäms av formen på komponen-
ten.  

För att jämna ut ojämnheter i plåten slås höga partier ner med hammaren medans låga partier stöt-
tas med mothållet. Viktigt att vara uppmärksam på under detta stadiet är att undvika direkt-
hamring. Eftersom detta leder till att plåten sträcks och måste krympas igen. Under finriktning-
en känner man med hela handflatan på området, känsligheten i handen upptäcker små höga och 
låga partier. Ett tips kan vara att lägga en trasa mellan handen och plåten för att lättare känna 
ojämnheter.  

 

Hjälpmedel 

För att under lätta finriktningen kan man använda olika hjälpmedel för att lättare se höga och låga 
partier. Pansarfil och slipkloss kan användas genom att dra verktyget lätt mot plåten i ett kors-
mönster framträder höga och låga partier. Slipklossen bör väljas i förstahand då den är mer 
skonsam mot materialet. Varken pansarfil eller slipkloss har till uppgift att ta bort höga områ-
den utan är bara ett medel för att lättare se vart de är. 



Begränsningar av det arbete som får utföras ur säker-
hetssynpunkt. Skyddsutrustning, faror, olyckssamband 
och riskbedömning av egen och omgivande verksamhet  

Det finns många olika risker som du måste ta hänsyn till när du arbetar med plåt och  lackering. 
Ofta hanteras brandfarliga vätskor vid lackeringsarbeten, dessa ger ifrån sig en ånga som i kan an-
tändas med en enkel gnista, från heta ytor eller från en öppen låga. Denna typ av olyckor är lyck-
ligtvis ovanlig men i de fall då det ändå händer en olycka så blir skadorna ofta mycket stora. 
 
Tillstånd till hantering av brandfarliga vätskor 
 
Tillstånd krävs om det i samma lokal finns mer än totalt 250liter brandfarlig vätska. Skulle du be-
höva ansöka om ett tillstånd så har din kommun en ansökningsblankett som efter att den är ifylld 
skickas till byggnadsnämnden i den kommun som lokalen du söker tillstånd för är placerad. 
 

Åtgärder för att öka din säkerhet 
 
En stor risk för antändning och brand finns då du hanterar avfall i samband med lackeringsarbeten. 
Självantändning kan t.ex. ske från stoft, färgtrasor och förbrukade filter. Denna typ av avfall bör 
placeras i en behållare av plåt som är försedd med ett tättslutande lock. Det hjälper också att i den-
na behållare ha en liten mängd vatten. Efter dagens slut skall denna behållare tömmas i en icke 
brännbar container eller liknande som är placerad utomhus. 
 
Viktigt vid förvaring 
 
Vid förvaring av färg och lösningsmedel i mängder upp till 500liter krävs att dessa placeras i ett 
plåtskåp. Är mängden brandfarliga vätskor större än 500liter skall ett särskilt rum användas.  
 
Jordning 
 
En stark rekommendation är att använda sig av antingen en fast monterad eller en ledning som är 
jordad dels när färgen blandas men också sprutpistolen bör vara jordad. Detta för att undvika gnist-
bildning och antändning av det finfördelade lösningsmedlet. 
 
Hetarbeten, svetsning och slipning 
 
Om färghantering eller lackering utförs i samma utrymme där det också sker slipning, svetsning 
eller andra hetarbeten krävs det att du ansöker om ett s.k hetarbetstillstånd. Du kan ansöka hos 
räddningstjänsten om du endast behöver ett tillfälligt tillstånd. För att få ett permanent tillstånd 
sker ansökan istället hos byggnadsnämnden. Detta är alltså inte samma som ditt ”certifikat för heta 
arbeten”. 
 
Ventilation 
 
Att ha en god ventilation är en av de viktigaste punkter när det kommer till att förebygga olyckor 
men också för att förhindra din fysiska ohälsa. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rekommendationer för hur ventilationen bör 
vara dels i färgförråd samt i blandningsrum. Detta kan du läsa om på www.msb.se. 



Skyddsutrusning 
 
Andningsmask  
Fläktassisterad/tryckluftsmatad 
Filtrerande halvmask 
 
Engångs eller med utbytbara filter 
 
Skyddar mot gaser, ångor och partiklar 
 
Helmask skyddar även ögonen 
 
Overall—engångs med huva 
 
Handskar—engångs 
 
 
 



Isocyanater 
 

Som bilskadereparatör eller lackerare så kommer du att komma i kontakt med den hälsofarliga ke-
miska sammansättningen isocyanat. Media har i flera fall uppmärksammat fall där billackerare 
drabbats av s.k. isocyanatastma som direkt kan kopplas till slarv eller bristfällig hantering vid ar-
beten med isocyanater. Därför är det viktigt att ha respekt för produkter som innehåller isocyanater 
och använda ändamålsenlig utrustning för att motverka ohälsa, allra helst skall tryckluftsmatad 
mask användas vid lackering. 
 
Vad är då isocyanater? 
 
Enkelt förklarat är isocyanater en grupp kemikalier med varierande egenskaper, trögflytande, i pul-
verform eller i gasform. Det största användningsområdet för isocyanater är vid tillverkning av po-
lyuretanplaster. Polyuretanplastens egenskaper lämpar sig mycket väl vid industriell tillverkning 
och är än idag svår att ersätta. Polyuretan används också som härdare i tvåkomponentsfärger, i 
lacker och i lim.  
 
Andra områden där polyuretan finns i ett fordon är i isolering, inredningsdetaljer och i säten som 
innehåller skumplast.   
 
Arbeten där du kan utsättas för isocyanater 
 
• Vid bilglasbyte där hög upphettning förekommer 
• Vid heta arbeten med bilplåt som är belagd med någon form av polyuretan, antingen lack 

eller spackel 
• Vid upphettning av isoleringsmaterial som innehåller polyuretan 
• Vid reparationslackering 
• Vid limning 
 
Symtom vid höga halter av isocyanater 
 
• irriterade luftvägar, hosta 
• snuva 
• irriterade ögon 
• allergisk reaktion på huden 
 
Att tänka på när du arbetar med isocyanater / polyuretan 
 
• Var noga med att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande lokal där lackering eller heta 

arbeten i samband med lackering utförs 
• Använd rekommenderad skyddsutrustning 
• Gå på regelbundna läkarundersökningar (obligatorisk vid nyanställning ) 
• Va uppmärksam på de symtom som kan uppstå vid kontakt med isocyanater  
 
 





Baksida 
 


