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Så åker du säkert i en rulltrappa
Det är få som tänker på att det kan vara förknippat med risker att åka rulltrappa om man gör
det på fel sätt. En Sifo-undersökning visar att 60% av svenskarna inte känner till de viktigaste
säkerhetsrekommendationer för hur man åker rulltrappa. Inom branschen ser vi tyvärr att det
händer ett antal olyckor och tillbud varje år varav en stor del skulle kunna undvikas om säkerhetsrekommendationerna nedan följs.

Gör så här när du åker en rulltrappa
Stå framåtvänd och håll i handledaren.
Stå stadigt på båda fötterna och undvik stegens kanter.
Var extra uppmärksam då du går på och av rulltrappan.
Vid rulltrappans slut, gå bort från rulltrappan och
ge plats för nästa passagerare att stiga av.
Barn ska alltid hålla en vuxen i handen under färden.
Nödstoppsknappen ska användas om en olycka inträffar
eller om rulltrappan inte fungerar korrekt.
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Undvik att göra så här när du åker rulltrappa
Spring inte i en rulltrappa – vid fall kan du skadas
allvarligt.
Åk inte med barnvagn eller shoppingvagn i en rulltrappa.
Använd en hiss i stället.
Personer med nedsatt fysisk rörlighet, som använder
käpp, kryckor, rullator, eller rullstol ska inte använda
rulltrappan.
Transportera inte stora, långa eller tunga föremål
i rulltrappan.
Lek inte i en rulltrappa. Barn ska endast åka i vuxet
sällskap och får inte lämnas utan uppsikt i närheten
av en rulltrappa.
Det är inte tillåtet att kliva på eller stiga av rulltrappan
i fel riktning
Sitt inte på rulltrappan eller på handledaren. Luta dig
heller inte över handledaren.

Barn och barnvagnar
– orsak till flest rulltrappsolyckor!

Barnvagnshjul som fastnat
i en rulltrappa
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En av de vanligaste orsakerna till olyckor och tillbud är barnvagnar
i rulltrappan eller barn som leker i eller i närheten av rulltrappan.
Att åka barnvagn i rulltrappa skapar inte bara en omedelbar risk
för vuxen och barn utan kan även leda till att rulltrappan går sönder
och havererar när någon annan person åker i den.

