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Så gör vi en farlig arbetsplats säkrare 1

Miljonprogrammet
Många fastighetsägare passar just nu på att 
renovera skorstenen med hjälp av rotavdraget. 
Och behovet är stort – uppemot en miljon äldre 
skorstenar kan vara i behov av renovering, 
bedömer entreprenadföretagen inom 
SkorstensFolket Sverige.

– Det beror på att äldre skorstenar är murade 
innan byggreglerna ställde krav på täthet, och att 
skorstenen hela tiden utsätts för extrema 
förhållanden. Från flera hundra grader varm rök 
inuti pipan till minusgrader ovanför taket, säger 
Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket 
Sverige AB. 

En miljon otäta skorstenar. För dessa har vi satt 
upp branschens mest ambitiösa mål. Vi lovar att 
renovera med upptill fyra gånger bättre täthet än 
vad som krävs enligt byggreglerna!

– Vi är först med att erbjuda kunderna detta, och 
vi gör det för kundernas skull. Det ska aldrig råda 
något tvivel om att våra renoveringar uppfyller 
det vi lovat kunden. Därför rekommenderar vi 
alltid våra kunder att låta sotaren besiktiga våra 
arbeten, för att få en opartisk bedömning. Och vårt 
ansvar mot kunden blir ännu tydligare med vår 
täthetsgaranti, säger Ingvar Liljeström.

Säkra tak – nyhet 
inför vintern
SkorstensFolket Sverige breddar tjänsteutbudet 
med taksäkerhetsprodukter.

Tak kan vara en farlig arbetsplats. Därför erbjuder 
SkorstensFolket Sverige nu också montering av 
takstegar och andra taksäkerhetsprodukter för att 
göra taken till en säkrare arbetsplats. 

– Många arbetsplatsolyckor beror på fall, och vi 
vill dra vårt strå till stacken för att göra vardagen 
säkrare för alla oss som jobbar uppe på taken. Kan 
man undvika olyckor så ska man göra det. Vi gör 
en kostnadsfri analys av riskerna på taket som vi 
lämnar över till kunden tillsammans med en 
kalkyl för kostnaden för jobbet. På det här sättet 
breddar vi vårt åtagande mot kunden och tar ett 
tydligt ansvar för arbetsmiljön, säger Ingvar 
Liljeström, ordförande för SkorstensFolket Sverige 
AB.

Miljonprogrammet
SkorstensFolket har 
Sveriges mest 
ambitiösa plan för 
gamla skorstenar
Sid 1

Riskanalys
Är ditt tak farligt att 
jobba på? Läs om hur 
vi kartlägger riskerna.
Sid 2

Statusbedömning av 
ditt tak
Så kan SkorstensFolket 
göra ditt tak säkrare
Sid 3
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Säkra tak
Så gör vi en farlig arbetsplats säkrare
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Ingvar Liljeström, ordförande för 
SkorstensFolket Sverige AB

Säkra tak – nyhet 
inför vintern
SkorstensFolket 
breddar tjänsteutbudet 
med taksäkerhetspro-
dukter
Sid 1
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Riskanalys
Så kartlägger vi riskerna på ditt tak.
Som fastighetsägare har du ansvar för att ditt tak är en säker arbetsplats. Det kan handla om en takstege, som gör att det går att gå längs takfallet. Men också 
en takbrygga som man kan gå på längs nocken eller ett glidskydd, som förhindrar markstegen från att glida åt sidan när man klättrar på stegen. Utöver stegar 
och bryggor finns också andra hjälpanordningar, som takfotsräcke och snörasskydd. 

Dagens regler måste de hus som byggs nya uppfylla, men också för hus som byggs till gäller den senaste normen. 

SkorstensFolket följer alltid gällande lagstiftning när vi riskanalyserar och ger åtgärdsförslag. Vi bygger alltid litet bättre än den lägsta kravnivån. Då vet du 
att riskerna för fall är förebyggda så gott det går och att sotaren eller annan besiktningsman inte anmärker på säkerheten.

Anordning Så bedömer vi behovet

Arbetsplattform, skorsten Ja, om skorstenen är högre än 1,8 meter

Glidskydd Ja, om fasadhöjden är lägre än 4 meter och markstege används

Skorstensstege Ja, om skorstenen är högre än 1,2 meter

Snörasskydd Ja, om fasadhöjden är högre än 8 meter eller taket lutar mer än 1:3

Takbrygga Ja, om man behöver förflytta sig längre än 1 meter i sidled längs nocken

Taklucka Ja, om fasadhöjden är högre än 8 meter

Väggstege Ja, om fasadhöjden är  4-8 meter
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Statusbedömning av ditt tak
Funktion Riskanalys Förslag på åtgärd Kostnad

Att ta sig upp på taket från marken

Att klättra upp längs taket

Att gå längs taknocken

Att klättra upp på skorstenen

Skydd mot is och snö

Summa, arbete och material. Inklusive moms.
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Lösningen på skorstensproblem!
Otäta skorstenar eller skador efter soteld. Kondensproblem efter pannbyte eller 
byte av bränsle, vi har de rätta lösningarna. Våra entreprenörer är auktoriserade 
och certifierade och ger 10-års garanti på både arbete och material. FuranFlex är 
vårt flaggskepp - med 25-års garanti.

Skorstensfolket Sverige AB
Box 22316
104 22 STOCKHOLM
Tfn: 08-651 79 00
Fax: 08-651 75 01
E-post: kansli@skorstensfolket.nu
www.skorstensfolket.nu
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