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Hvem er vi? 
Dansk Stigekontrol er en virksomhed under KARER ApS, som foretager kontrol af fastmonterede 

stiger og flugtveje i hele Danmark. 

Dansk Stigekontrol er etableret på baggrund af de lovmæssige krav om kontrol og dokumentation 

af samme. Det er Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109, som pålægger ejerne af fastmonterede 

stiger/adgangsveje at sikre, at der bliver foretaget kvalificeret kontrol af adgangsvejene, og at der 

foreligger dokumentation herfor. Efterspørgslen går primært på at få udført en grundig, kvalifice-

ret og professionel kontrol, og at der i forlængelse af kontrollen bliver udarbejdet de dokumenter, 

der skal til for at etablere den nødvendige dokumentation, som reglerne på området påbyder. 

Dansk Stigekontrol har derfor udarbejdet et koncept, som sætter selve ”stigekontrollen” i system, 

og hvor resultatet bliver et sæt dokumenter, som godtgør, at der er udført kvalificeret kontrol i det 

nødvendige omfang. Dokumenterne, som bliver udarbejdet i forbindelse med et kontrolbesøg, 

indeholder en rapporten, et bilag A og et journalblad. Rapporten er det dokument, som juridisk 

dokumenterer udførelsen af kontrollen. Bilag A danner et overordnet billede af omfang og status, 

mens journalbladet er selve dokumentationen af den enkelte stige/flugtvej. 

Dansk Stigekontrols arbejdsform bygger på et princip om, at hvis vi udfører vores arbejdsopgaver 

eksemplarisk og til den aftalte tid hver gang - så er vores muligheder for succes sammen med 

vores kunder ubegrænsede. Derfor er vores motto: 

 

Korrekt til tiden hver gang! 

 

Hvem er vores kunder? 
Dansk Stigekontrol henvender sig i princippet til alle ejere af fastmonterede stiger/flugtveje. Det 

er dog primært hel- og halvoffentlige institutioner med ejerskab af mange fastmonterede stiger/

flugtveje, som er vores kunder. At levere ”stigekontrol” kræver en høj grad af forståelse og indsigt 

i, hvordan den enkelte kunde fungerer, og en tæt dialog med kunden er derfor nødvendig. Denne 

løbende dialog gør, at vi matcher kundens ønsker og behov hvorved kontrollen bliver udført 

Korrekt til tiden hver gang uden uoverensstemmelser og med optimal information. 

 

Hvad tilbyder vi? 

Dansk Stigekontrol tilbyder at foretage en enkeltstående screening af en aftalt mængde fastmon-

teret stiger/flugtveje og op til 7årige aftaler om løbende kontrol og dokumentation. Uanset hvilken 

løsning der vælges, bliver hver eneste stige gennemgået og en uddybende journal udarbejdet. 

Denne journal følger stigen år efter år og skaber en kontinuerlig dokumentation. Hver enkelt stige 

påføres ligeledes et skilt, som anfører, hvornår der sidst er foretaget kontrol af stigen. 

Dansk Stigekontrol laver fotodokumentation af alle stiger og adgangsveje som tillæg til journalen, 

således at kunden og beslutningstageren har det nødvendige grundlag at træffe beslutninger ud 

fra, hvis en stige skulle give anledning til bemærkninger. 

Af samme grund udarbejder Dansk Stigekontrol en samlet rapport, som omhandler alle virksom-

hedens gennemgåede stiger. Med denne rapport i hånden kan virksomheden dokumentere over-

for eget arbejdsmiljøtilsyn, sikkerhedsgruppen, samarbejdsudvalget, Arbejdstilsynet samt andre 

interesseparter, at de gældende regler om stigekontrol er overholdt. Det er ligeledes med denne 

rapport i hånden muligt at dokumentere, at der foregår en systematisk og vægtet vedligeholdelse 

af adgangsvejene. 

 

Hvorfor digital platform? 

Dansk Stigekontrols primære opgave er at have fokus på sikkerhed for alle, som benytter de fast-

monterede stiger/flugtveje – det være sig ansatte såvel som eksterne brugere. Med den digitale 

løsning er fakta om den enkelte stige/flugtvej altid inden for rækkevidde med pc, tablet eller 

smartphone. Stigekontrollen er også en sikkerhedsforanstaltning, der hjælper og letter medarbej-

derens arbejde i hverdagen, da alle rapporter, bilag, journaler og billeddokumentation ligger til-

gængelige på Dansk Stigekontrols hjemmeside.  



Hvorfor stigekontrol? 
I Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler er der anført 

nogle krav til dem, som ejer adgangsforhold og herunder fastmonterede stiger. Det er Arbejdstil-

synets holdning, at såfremt der foretages et årligt eftersyn af de fastmonterede stiger af en sag-

kyndig instans såsom Dansk Stigekontrol - så er kravene i bekendtgørelsen opfyldt. Nedenståen-

de er et udsnit fra bekendtgørelsen: 

 

Bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 

 

Eftersyn og vedligeholdelse 

§14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et 

teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 

omhandlende krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn, før ibrugtagningen første 

gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger 

skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 

77 i lov om arbejdsmiljø. 

 

Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, 

som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de 

krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigel-

serne konstateres og kan afhjælpes i tide: 

1. Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en sag-

kyndig. 

2. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang 

det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført, at anvendelse af hjælpemid-

let ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturom-

stændigheder eller længere tids stilstand. 

 

Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, op-

bevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om regi-

strering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske 

hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for gen-

nemførelsen af det seneste eftersyn. 

 

Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets 

data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige. 

 

Hvordan kommer vi i gang? 

Et typisk forløb på et samarbejde med Dansk Stigekontrol kan foregå på denne måde: 

 

1. Et uforpligtende møde, hvor omfanget af opgaven aftales - evt. med visuel gennemgang. 

2. Prisen og omfanget aftales.  

3. Stigekontrol udføres, hvorefter journaler og rapport udarbejdes. 

4. Rapporten udleveres og gennemgås med kunden. 

5. Gennemgang af stigerne foretages igen inden 12 måneder. 

 

Hvordan prissætter vi opgaverne? 

Dansk Stigekontrol udformer aftaler, som vores kunder ønsker det, så længe sikkerheden er i or-

den.  
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Dansk Stigekontrols hjemmeside. 

Alle kunder får tildelt et unikt login, 

der giver dem adgang til alle data 

og oplysninger om de kontrollerede 

stiger og adgangsveje. 

Alle oplysninger er organiseret i en 

mappestruktur, der er velkendt fra 

Microsofts stifinder. 

Samlet rapport over stigekontrollen. 

Bilag med opsummerende 

kommentarer til alle de 

kontrollerede stiger. 

Journalblad med detaljeret registrering af 

hver enkelt stige. 


