
TRIN FOR TRIN

EN sIkkER maNual TIl 
dIN sTIgE



Det handler om ikke at falde ned. Det første trin er derfor at sikre, 
at din stige er i orden, inden du kravler op.

Er stigen tjekket inden for 1 år?
Din stige skal være tjekket af dig selv eller en anden professionel 
bruger. Er det dig, der tjekker den, skal du huske at føre det ind 
i en logbog (register). Her kan du også sætte et mærke på stigen 
med dato. Hvis der er gået mere end 1 år, skal den tjekkes igen.

Er stigen vedligeholdt?
Det er ikke godt at have en skrue løs – slet ikke hvis det er 
stigens skruer, der er løse! Det er vigtigt, at stigen vedligeholdes, 
så der ikke er løse trin og led på stigen. Er stigen i stykker, må du 
ikke bruge den. Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at 
stigen er vedligeholdt og i orden. Til gengæld har du som medar-
bejder ansvaret for at kontrollere den.

Har du læst brugsanvisningen?
Ja, det er kedeligt at læse brugsanvisninger. Men det er trods 
alt mere kedeligt at få foden i gips. I brugsanvisningen finder 
du praktiske oplysninger om, hvordan stigen skal sættes op, og 
hvordan du undgår at falde ned. Inden du bruger stigen første 
gang, skal du have instruktion af din arbejdsgiver.

ER du klaR TIl aT sTIgE Op?
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Det er vigtigt, at du står fast, når du skal op på stigen, og at stigen 
ikke kan vælte.

Har du ordentligt fodtøj på?
For at stå fast på stigens trin, skal du have ordentlige sko på med 
bløde, skridsikre såler. Ikke noget med stiletter, badetøfler, sanda-
ler, morgensutter og træsko uden hælrem. 

Står stigen sikkert på jorden?
Der sker mange ulykker, fordi folk ikke sørger for, at stigen står 
sikkert på jorden. Stigen skal have den rette hældning (se brugs-
anvisningen). Den må ikke stilles oven på noget, der kan vælte 
eller flytte sig (f.eks. kasser, en gummivogn, et stillads).

Husk, at når du bruger stigen som adgangsvej, skal den fastgøres 
forsvarligt, så den ikke kan vælte eller skride ud. Stigen skal rage 
mindst 1 meter op over adgangsstedet.
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sTå FasT! 
BådE dIg Og dIN sTIgE



Nogen gange er det nødvendigt at opstille stigen på ”farlige” 
steder. Derfor skal du passe særlig meget på.

Trafikken
Hvis du skal arbejde med en stige i nærheden af trafik, skal du 
så vidt muligt undgå, at den står på kørebanen. Hvis det alligevel 
er nødvendigt, så sørg for, at den er afmærket, og at der er en 
”fodmand” til at holde øje og evt. dirigere bilerne uden om.

Det er slemt nok at falde ned fra en stige – der er ingen grund til 
at gøre det værre ved også at rode sig ud i et trafikuheld!

Døre og porte
Hvis du skal stille stigen op uden for døre eller porte, risikerer du, 
at nogen smækker døren op og vælter stigen. Derfor skal døre 
være aflåste eller afmærkede, så ingen pludselig braser ud. Brug 
gerne en ”fodmand” til at holde øje. 
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sTIgER på FaRlIgE sTEdER



Når du arbejder på en stige, gælder nogle ”færdselsregler”, som 
er vigtige at følge for at undgå ulykker.

Brug kun stigen i kort tid ad gangen
En stige er kun beregnet til arbejde af kortere varighed.

Arbejder du for højt oppe på stigen?
Du må højst stå på stigens tredje-øverste trin – ellers risikerer du 
at vælte.

Er der mere end én person på stigen?
Husk: Kun én person på stigen. På wienerstiger må der dog være 
en person på hver side.

Bruger du redskaber på stigen?
Når du er oppe på stigen, står du i en lidt akavet situation. Derfor 
er det vigtigt, at de redskaber du bruger, er lette og nemme at 
anvende. De skal kunne betjenes med én hånd, så du samtidig 
kan holde fast i stigen.

Rækker du for langt ud med armen?
Det er bedre at flytte stigen, end at du rækker armen så langt ud, 
at du får overbalance.
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BRug sTIgEN RIgTIgT



Husk: Arbejde over 5 meter kun som undtagelse
Du må normalt ikke arbejde højere oppe end 5 meter (målt fra 
underlaget til det trin du står på). Simpelthen fordi du kan komme 
alvorligt til skade, hvis du falder ned. Kun hvis det virkelig er 
nødvendigt, må du lave lettere arbejde som f.eks. udskiftning af 
el-pærer og kortvarig vinduespolering.

Hav altid en ”fodmand” ved arbejde over 5 meter, hvis 
stigen ikke er fastgjort
Hvis du skal arbejde i over 5 meters højde, og stigen ikke er 
fastgjort, skal der stå en kollega ved stigens fod. ”Fodmanden” 
skal sikre, at stigen ikke vælter f.eks. ved, at nogen kommer til at 
skubbe til den.

Hold afstand til stiger med mindre du er ”fodmand”
Det er kun ”fodmanden”, der må stå ved stigens fod, når den 
anbringes. Hvis du ikke er ”fodmand”, så hold god afstand til 
stigen. Hvis din kollega oppe på stigen taber noget, kan du få 
det i hovedet, og hvis hun falder ned og rammer dig, sker der to 
ulykker i stedet for blot en!
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BRug EN ”FOdmaNd”
mEN sTå IkkE I vEjEN



EN pjEcE TIl dIg
dER IkkE vIl FaldE NEd
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Tusindvis af mennesker kravler hver dag til vejs på en stige. Som regel 
kommer de ned igen uden problemer. Men ikke altid.

Hvis du vil undgå at være en af dem, skal du læse denne pjece. 
Den er skrevet til dig, der arbejder med rengøring, som vicevært, 
vinduespudser o.l.

God tur/retur på stigen.

Denne pjece hentes på www.bfa-service.dk 

Arbejdsgiversekretariatet 
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
www.bfa-service.dk

Arbejdstagersekretariatet 
Kampmannsgade 4 
1790 København V
Tlf. 88 92 01 43
www.bfa-service.dk

Sekretariat for 
BFA Transport, Service – Turisme og Jord til Bord 
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
www.bfa5.dk




