
Lykilatriði
Sjónskoðun fyrir notkun

Frágangur verkpalla 

Stöðugt undirlag 

3 punkta reglan

Fallvarnarbelti

2 metra reglan

Tryggja stiga

Réttur stigi

Stigi er gönguleið, ekki vinnupallur. Þess vegna 
ætti aldrei að vinna úr stiga, nema hægt sé að 
koma við þriggja punkta reglunni — það er að 
láta alltaf báðar hendur og annan fótinn, eða 
báða fætur og aðra hendina, nema við stigann. 
Það þýðir í raun að ekki ætti að vinna úr stiga 
nema til  eftirlits og við auðveld störf sem hægt 
er að  vinna með einni hendi.

Mikilvægt er að nota réttan stiga til verksins. 
Það þýðir að lengd þarf að vera hæfileg. Góð 
vinnu venja er að hægt sé að athafna sig án 
þess að fara ofar en sem nemur 2/3 af lengd 
 stigans. Einnig er mikilvægt að stiginn leiði ekki 
rafmagn ef hætta er á útleiðslu.

Þegar stigi er settur upp er mikilvægt að 
 undir lagið sé slétt, stiginn stöðugur og hann 
tryggður að ofan eða neðan. Hallinn á að vera 
 hæfilegur, eða skv. ¼ reglunni (1 metri út fyrir 
hverja 4 upp). Einnig skal gæta þess að ef stigi 
er  notaður til aðgengis skal gæta þess að hann 
nái a.m.k. einn metra upp fyrir brún.

Ávallt skal sjónskoða stiga og  verkpalla 
fyrir  notkun. Ef búnaður er laskaður eða 
 ófullnægjandi skal taka hann strax úr umferð.

Stigar og 
verkpallar
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Stigi er rétt tryggður, á sléttu undirlagi, hallar hæfilega og 
starfsmaður fylgir 3 punkta reglu. Tryggja skal að stiginn 
renni ekki.

Lóðréttur stigi sem 
er lengri en 3,5 
metrar á að vera 
með bakvörn frá 
2,5 metra hæð.

Þegar hætta 
er á útleiðslu á 
að nota stiga 
sem ekki leiðir 
rafmagn.

Huga verður að öðrum fallvörnum ef unnið er í yfir 2 m. 
hæð og handrið eru ekki til staðar.

Nota skal handrið 
þegar gengið er 
á milli hæða og 
halda með báðum 
höndum til að 
fyrirbyggja fall.

Nota skal hentugan 
og viðeigandi 
verkpall, jafnvel 
þó unnið sé í undir 
2 metra hæð. 
Þegar unnið er á 
verkpöllum eiga 
starfsmenn að 
halda sig innan 
þeirra fallvarna sem 
eru til staðar.


