
Brugerinformation vedr. stiger 

Brugerinformation for brug af stiger i henhold til EN 131-3 
 
Inden brug af stigen 
 
a) Er De sundhedsmæssigt i stand til at benytte en stige? Nogle mediciner, alkohol- og/eller stofmisbrug kan ved brug af stiger         
     medføre en sikkerhedsrisiko 
b) Ved transport af stiger på tagbøjler eller lign. skal tilsikres at materiel er forsvarligt fastgjort, for at undgå unødige skader 
c) Afprøvning af stigens funktioner ved levering, for at fastslå at alt fungerer som det skal 
d) Visuel kontrol af stigen før hver benyttelse 
e) Stiger til erhvervsmæssig brug skal have et årligt godkendt stigeeftersyn 
f) Vær sikker på, at stigen er egnet til den enkelte opgave 
g) Benyt aldrig en beskadiget stige 
h) Sørg altid for, at eliminere alt snavs på stigen som f.eks. våd farve, skidt, olie eller sne 
i) Inden en stige benyttes, skal man altid foretage en vurdering af, om stigen er godkendt til den enkelte opgave i det pågældende       
    land 
 
Anbringelse og opstilling af stigen 
 
a) Stigen skal placeres i den rigtige position f.eks. den korrekte opstillingsvinkel for anlægsstiger (vinkel ca. 1:4) Stige- eller    
     trappetrin skal være horisontale, og fritstående stige skal være udslået helt. 
b) Låseanordninger, såfremt disse er monteret, skal inden brug være i indgreb 
c) Stigen skal opstilles på et jævnt, horisontalt og fast underlag 
d) En anlægsstige skal læne mod en fast overflade, og sikres inden brug. f.eks. ved hjælp af befæstigelse der er godkendt af  
     leverandøren. 
e) Stigen må aldrig flyttes i anden position fra toppen. 
f) Ved opstilling af stigen skal der tages højde for risikoen ved kollision (f.eks. med fodgængere, køretøjer, døre osv.) 
g) Fastslå altid alle risici vedr. elektrisk materiel, såsom transportmateriel, højspænding og fritliggende/hængende kabler. 
h) Stigen skal stilles på dennes respektive sko/fødder. Ikke direkte på vanger eller trin 
i) en stige må ikke placeres på glat underlag (f.eks. is, sne, blanke overflader eller tydeligt beskidte overflader) medmindre der er  
    taget højde herfor, ved hjælp af monteret  godkendt sikkerhedsudstyr. 
 
Benyttelse af stigen 
 
a) Overskrid aldrig den angivne tilladte max. belastning for stigen 
b) Læn Dem ikke ud over stigen: Brugeren må ikke have punktet for sin kropsvægt udenfor stigevanger og med begge ben på det  
     samme trin. 
c) Gå aldrig videre fra en anlægsstige uden det korrekte tilbehør til stigen, som sikrer den optimale sikkerhed 
d) Anlægsstiger må ikke anvendes som adgangsvej mellem etager 
e) De 3 øverste trin må ikke benyttes på anlægsstiger 
f) Hvid fritstående stiger ikke er med platform, eller sikret med gelænder, må de 2 øverste trin ikke benyttes. 
g) På 3-delte combistiger må de 4 øverste trin ikke benyttes, når stigen anvendes som wienerstige med skydedel udslået. 
h) Stiger bør kun anvendes til lettere kortvarige opgaver 
i) Til nødvendige opgaver under elektrisk spænding, må der ikke anvendes ledende stiger 
j) Stiger må ikke anvendes i ugunstige vejrforhold 
k) Stiger må aldrig stå uden opsyn i forbindelse med børn. Børns anvendelse af stiger må kun ske ved hjælp og opsyn af en voksen. 
l) Døre og vinduer (ikke nødudgange) skål låses/afspærres indenfor arbejdsområdet af stiger 
m) Anvend altid stiger med ansigtet vendt mod stigen 
n) Ved op- og nedstigning bør De altid holde godt fast i stigen 
o) Stiger må ikke anvendes som gangbroer 
p) Der skal anvendes egnet fodtøj 
q)  
r) Ophold Dem aldrig for længe på en stige. Tag pauser. (For lang tid på en stige kan forhindre blodomløb i ben, samt give træthed.) 
s) Anlægsstiger til et højere plan, skal mindst være 1 mtr. højere end anlægspunktet 
t) Artikler der transporteres på stiger, må ikke være mere besværlige, end sikkerheden kan overholdes 
u) Opgaver der kræver en sidevers belastning, såsom boring i murværk m.m. bør undgås 
v) ved arbejde på en stige, skal men altid holde fast med en hånd. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes fornødne 
sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Reparation, vedligehold og opbevaring 
 
Reparation og vedligehold på stiger skal altid foretages af en sagkyndig person, og udføres i henhold til anvisningerne fra leverandøren. Stiger 
skal opbevares som anvist fra leverandøren. 
  
 
 
 


