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 Sikkert arbeid på tak – tilkomst til tak 
 

1. Formål  
(Hvorfor har vi denne 
beskrivelsen? ) 

Prosedyren skal klargjøre arbeidsrutiner på en slik måte at alle vet hva 
som kreves av utstyr og adferd ved tilkomst til tak. Formålet er å unngå 
enhver ulykke. 

2. Omfang 
( Hva omfattes av 
denne beskrivelsen? ) 

Alle bevegelser opp og ned fra tak ved utføring av feiing. 

3. Bakgrunnsinfo 
og definisjoner 
( Hva må man vite / 
forstå?) 

 

4. Ansvar 
( Hvem er ansvarlig for 
utførelsen? ) 

Avdelingsleder, seksjonsleder og feiere. 

5. Prosess/ 
arbeidsrutine 
 

Følgende rutiner skal følges ved tilkomst til tak: 

 Stigen skal være av stabilt varig materiale uten skader 

 Trestige vurderes 

 Stigen skal sikres mot utglidning nede, samt sideveis 
forskyvning oppe. Over 5 meter monteres stigesikring. 

 Ved tilkomst til 2 etasjers hus skal stige ha bøyle for å unngå 
sideforskyving. Maks 6 meter gesimshøyde. 

 Vinkelen på oppsatt stige skal ikke overstige 75 grader 

 Ved manglende sikring av stige eller mangel på stige utsettes 
feiing til dette er i henhold til punktene ovenfor. 

 

Ved avvik fra punktene ovenfor skal en ikke benytte tilkomsten til taket. 

Ved tvilstilfeller skal en kontakte seksjonsleder for endelig vurdering.  

 

Ved manglende feiing pga avvik i forhold til rutinekrav skal dette beskrives 

i rapporten. Huseier blir gjort kjent med hvorfor det ikke blir feid, og 

konsekvensene av manglende feiing. 

 

6. Referanser/ 
vedlegg 

 

Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak 

 

 

 

  


