Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet i Danmark er en statslig myndighed,
der bl.a. fører tilsyn med bygge- og anlægspladser.
På danske byggepladser gælder de danske arbejdsmiljøbestemmelser med tilhørende vejledninger.

Reaktion
Arbejdstilsynets inspektører vil ved besøg/inspektion
på din byggeplads kontrollere om dit arbejde udføres
efter de danske bestemmelser.
Hvis de finder forhold, der ikke lever op til de danske
bestemmelser, har de følgende muligheder:

Arbejdstilsynet er delt op i fire tilsynscentre med et
hovedkontor i København.
Tilsynscentrene er bl.a. bemandet med specialister, der
har branchekendskab, herunder også tilsynsførende,
der er specialister på bygge- og anlægsområdet.

Vejledning: Give gode råd og vejledning om, hvordan
dit arbejde kan udføres efter de danske bestemmelser.
Påbud: Påbyde at ulovlige forhold ændres til lovlige
inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Hvis du ønsker information om de danske bestemmelser på byggepladser, kan du finde informationen på
www.at.dk.

Forbud: Standse arbejdet, hvor der er overhængende,
betydelig fare for dit eller andres liv og helbred.

Hvis du ringer til Arbejdstilsynet, kan du ikke forvente at
vi taler polsk. Du skal derfor henvende dig på engelsk.

Indstilling til retslig tiltale: Indstille, at politiet rejser en
straffesag, fordi du udfører arbejdet groft uforsvarligt.

Se også folderne om:

Sikkerhed ved

Stigearbejde
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Tagarbejde
Stilladsarbejde
Gravearbejde
Nedrivningsarbejde

Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk
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Tegngivning ved kranarbejde
Personlige værnemidler
Uddannelseskrav

Stiger
Stiger er årsag til mange alvorlige
ulykker. Vælg derfor som
udgangspunkt bedre egnede
hjælpemidler til arbejde i højden
fx lift. Skal der bruges stiger,
anbefales stiger mærket DS/EN
131.

Stiger der opstilles som
adgangsvej skal rage
mindst 1 meter op over
adgangsstedet og være
fastgjort i toppen.

Husk leverandørens brugsanvisning, der skal oplyse om:
●
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Stigehældning
Advarsel mod farlig brug
Eftersyn og vedligeholdelse
Oplagring
Tilladt belastning

mindst 1 meter

Stiger opstilles efter leverandørens anvisninger - på fast underlag og en hældning på ca. 75
grader.

Stiger må kun bruges til arbejde
2,5 time pr. dag. Den enkelte
arbejdsperiode på stigen må ikke
overstige 30 min. Og man må
ikke komme topenden nærmere
en det tredje øverste trin.

Arbejde på stige må kun udføres
med lette og let håndterlige
værktøjer og materialer på højst
10 kg, der skal kunne betjenes
med en hånd.

Beskadige stiger må ikke
anvendes.
Efterse derfor
stigen inden
brug samt
efter leverandørens anvisninger
Wienerstiger skal være forsynet
med kæder.

