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PÅ RULLETRAPPER
Information til ejere af rulletrapper



SÅDAN ØGER DU SIKKERHEDEN PÅ RULLETRAPPER

Det bør være trygt at køre på rulletrapper. Desværre ses en lille stigning i fatale

ulykker - især faldulykker – på rulletrapper, selv om alle lovmæssige krav om 

sikkerhed er overholdt.

For at forebygge disse ulykker, har ELEVATORBRANCHEN udgivet denne folder med 

forslag til hvordan man, gennem montering/eftermontering af afskærmning, kan 

forbedre sikkerheden på rulletrapper markant.

Højrisiko-områderne på en rulletrappe befinder sig, afhængig af enhedens 

køreretning, ved håndlisten ved øvre og nedre overgang/landing.

Risikoen består i at primært børn kan trækkes med af håndlisten, som er af gummi og 

har stor friktion, og derefter risikerer at blive kastet ud over balustret fra stor højde. 

Desuden er der risiko for ulykker på hele trappen, hvis en person mister balancen, 

eller løsthængende beklædningsgenstande kommer i klemme. 

Illustration: KONE A/S

På de efterfølgende sider vises et par forskellige eksempler på montering

/eftermontering af afskærmning, der sikrer mod fald.

Se flere eksempler på ELEVATORBRANCHENs hjemmeside: di.dk/elevatorbranchen



Foto: ThyssenKrupp A/S

Sikring mod fald, monteret på ydersiden af 
håndlisten, forhindrer at især børn og unge trækkes op 
på ydersiden af håndlisten med risiko for fald fra stor 
højde. Nedenfor monteret som en 60% løsning.
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Denne folder er udgivet af ELEVATORBRANCHEN.

Elevatorbranchen er en sammenslutning af industrielle 

virksomheder, der fremstiller, monterer, rådgiver, 

servicerer eller udlejer elevatorer og andre 

persontransportanlæg.

Foreningen varetager opgaver af fælles interesse for 

medlemmerne inden for tekniske, miljø- og 

arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige områder, 

samt orienterer medlemmerne om Europæiske og 

nationale regler for konstruktion, salg, installation, 

godkendelse og vedligeholdelse af elevatorprodukter, 

relevante standarder, standardforslag og ny teknologi.

ELEVATORBRANCHEN er en brancheforening under DI.

Se mere om

SIKKERHED PÅ RULLETRAPPER

på ELEVATORBRANCHENs hjemmeside:

di.dk/elevatorbranchen

Kontakt ELEVATORBRANCHEN: elevatorbranchen@di.dk

Elevatorbranchen – en del af DI
H. C. Andersens 
Boulevard 18
1787 København V
Danmark
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