
Dyrker du også 

ekstrem 
sport?

En pjece for elektrikere og blikkenslagere 
om risikoen ved arbejde i højden.





Hvem siger at arbejde i 
højden er farligt?

Det siger Henriette på 7 år - og hun ved hvad hun taler om. Hun har nemlig 
besøgt sin far, Anders, på hospitalet, efter at han for to måneder siden 
faldt ned fra en wienerstige. Hun måtte ikke engang give ham et knus, for 
han havde et brud på rygsøjlen og lå med sådan en sjov, hvid krave rundt 
om nakken. 

Det er farligt at falde, og selvom det ikke altid går så galt som for An-
ders, går det galt for mange. Rigtigt galt, endda. Officielle tal viser at på 
bare 8 år blev der registreret over 25.000 faldulykker blandt håndværkere. 
45 af dem blev slået ihjel, 12 fordi de som Henriettes far faldt ned fra en 
stige.1 Iblandt dem var der også nogen fra vores to forbund.

Det sker ikke for mig, men kun for de uerfarne, de klodsede eller tosse-
hovederne der springer rundt, tænker mange i vores brancher sikkert. 
Men det er forkert. Af de mere end 3.500 ulykker som havde med en stige 
at gøre, skyldtes kun 1% spring eller hop fra stigen. Over halvdelen skete 
mens håndværkerne stod på stigen, og mere end en tredjedel da de skift-
ede trin. 

”Det hører med i vores branche”, tænker nogen måske. Og det er des-
værre rigtigt. Der findes ikke nogen branche der er så farlig og har så 
mange ulykker som byggebranchen. Men netop derfor er der grund til 
passe ekstra på. Særligt ved arbejde i højden. Og det er grunden til at vi 
har udarbejdet denne pjece. Alle ulykker kan nemlig undgås hvis vi sørger 
for at træffe de rigtige forholdsregler. 

� Ulykker ved fald til lavere niveau, Anmeldte arbejdsulykker �994-2002, At-rapport 3 – 2003, Arbejdstilsynet, 
November 2003, ISBNnr. 87-7534-121-2 og Ulykker ved fald og snublen til samme niveau, Anmeldte arbejdsulykker 
�994-2002, At-rapport 5 – 2003, Arbejdstilsynet, November 2003, ISBNnr. 87-7534-�22-0.
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Faldet ned fra 
en stige? HA!!! Sådan 

noget sker da ikke for mig. 
Næh, jeg er skam blevet 
overfaldet af elefanter 
som, øh, var på flygt fra 

en tyranosaus rex.



Stigen, en smutvej til 
skadestuen

Det er hurtigt og nemt at sætte en stige op, men det er også hurtigt og 
nemt at komme galt af sted. Langt nemmere end du tror. 

Du kan miste balancen. Du har sikkert allerede prøvet det mange gange, 
hvor det blot er gået godt. Men kan også gå galt, særligt hvis du ikke har 
en hånd fri til at tage fra med. Måske bærer du på en masse tunge ting. 
Måske forsøger du at række længere ud end du kan. Måske er der én som 
råber et eller andet til dig og får dig til at vende dig om. Næsten hver tredje 
faldulykke fra en stige sker på denne måde.

Du kan glide på et trin. Der skal ikke meget til. Hvis trinet er fedtet, eller 
du netop har trådt i noget vådt, kan ulykken ske. Faktisk skyldes hver fjerde 
faldulykke på en stige at din fod glider på et trin. Du kan også træde galt 
eller snuble, særligt hvis du har travlt, har alt for meget mellem hænderne 
eller modsat, er meget koncentreret og glemmer dig selv. 

Stigen kan skride mens du står på den. Hvis underlaget er løst eller vådt 
sker det nemt. Den kan også vælte. På grund af nogle ujævnheder og 
huller, eller hvis nogen støder ind i den, en dør går op eller nogen kører ind 
i den. 

Stiger giver også andre problemer. De belaster nakke og skulder på 
grund af rækkeafstanden, og ved længere tids arbejde giver de træthed og 
smerter i ankler og fødder, og også en dårlig blodcirkulation i mange dele 
af kroppen.
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Mester, mester...
vi har fundet en måde at 
komme til vejrs på som er 
sikrere end stiger.



En stige er ikke det første du bør tænke på når du vil til vejrs. Men det sid-
ste. En stige er nemlig ikke lavet til længerevarende arbejde, og mange af 
de opgaver, som du sikkert bruger en stige til i dit daglige arbejde, er den 
slet ikke lavet til. 

Der findes mange alternativer til stigen: Rullestilladset, foldestilladset, 
ministilladset, personliften, for nu blot at nævne nogle af dem. De er selvføl-
gelig heller ikke ufarlige at bruge. Der sker mange faldulykker fra stillads og 
lift på grund af manglende vedligeholdelse eller forkert brug, også dødsu-
lykker. Al arbejde i højden er farligt. Men ved at vælge et stillads eller en 
personlift, får du en langt bedre platform at arbejde på. Du undgår dårlige 
arbejdsstillinger som slider på din krop, og dit daglige arbejde bliver langt 
mere sikkert.

Det handler ikke kun om sikkerhed. Når du ikke skal bruge kræfter på 
at holde balancen, kan du bedre koncentrere dig om selve arbejdet. Du får 
også gjort arbejdet hurtigere og bedre når du kan bruge begge hænder til 
det. Og frem for alt vil du ikke opleve arbejdet nær så trættende. 

Hvorfor bliver ved med at bruge stiger når de nu er så farlige? Det 
håber vi du spørger dig selv om når du læser dette. Et svar er tradition og 
vane. Et andet at de er billige og hurtige at sætte op. Det vigtigste er dog 
nok at vi ikke tænker over hvor farlige de er til dagligt. 

Det gjorde Henriettes far, Anders, heller ikke den dag han kom ud for 
sin ulykke. Han kunne have taget et ministillads med i varevognen i stedet 
for stigen eller bestilt en personlift - hvis hans arbejdsgiver ellers gav ham 
mulighed for det. I mange virksomheder er stigen desværre stadig den 
eneste mulighed for at komme til vejrs.

Andre originale måder at 
komme til vejrs på
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En pjece om risikoen ved arbejde i højden

Hvem tror du har størst risiko for at blive slået ihjel i en faldulykke? 
En alpin skiløber, en faldskærmsudspringer - eller en elektriker eller blik-
kenslager på en stige? 

Det er lige så farligt for en elektriker eller blikkenslager at kravle op 
på en stige som det er at dyrke ekstrem sport, og der sker mange ulykker. 
Også dødsulykker. Alligevel tager kun de færreste af os truslen alvorligt 
til dagligt. På grund af travlhed. På grund af vane. Fordi vi ikke ved hvilke 
forholdsregler vi skal tage når vi bruger en stige. Eller fordi vi ikke har de 
rigtige hjælpemidler til rådighed. Der findes nemlig mange alternativer som 
er både bedre og sikrere end en stige.  

Lær at tage truslen alvorligt når du dyrker ekstrem sport eller skal ar-
bejde i højden. 

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg
Tel: 33 29 70 00
Fax: 33 29 70 70
E-mail: def@def.dk

www.def.dk

Blik- og Rørarbejderforbundet 
Immerkær 42 
2650 Hvidovre
Tel: 36 38 36 38
Fax: 36 38 36 39
E-mail: forbundet@blikroer.dk

www.blikroer.dk
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