
Kom sikkert op -
og ned igen
En guide i sikker 
brug af stiger





Overvej om stigen er 
eneste udvej

Inden du stiller en stige op, skal du vurdere om stigen er egnet 
til den opgave du skal i gang med. Det er den nemlig langt fra 
altid.

En stige er beregnet til kortvarigt arbejde. Ifølge Arbejdstilsyn-
et må du faktisk ikke opholde dig mere end en halv time på en 
stige ad gangen, og højest en tredjedel af dit arbejdet i løbet af 
en dag må ske fra en stige.  

Der findes heldigvis mange alternativer til stigen som giver dig 
en langt bedre og sikrere platform for dit arbejde. Blandt de 
mest populære finder du:

•	 Rullestilladset
•	 Foldestilladset
•	 Ministilladset
•	 Personliften

Husk at det er din arbejdsgivers pligt at sørge for du har de 
rigtige hjælpemidler til rådighed.
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Pas på med trafikken, 
sagde Mester. Men her er jo 
ingen biler eller forbipasserende 
som kan vælte stigen.



Stil stigen mere sikkert op

Hvis du er nødt til at bruge en stige til dit arbejde, er der en 
række ting du altid skal sikre dig:

Du skal undersøge om stigen er i god stand. Det er faktisk 
din arbejdsgivers ansvar at stigen er i orden, men du gør 
klogt i også selv at tjekke at den er uden fejl og mangler.

Du skal sørge for at stigen står på et fast, vandret under-
lag. Det må hverken være vådt, ujævnt, løst eller hullet.

Du skal tjekke at stigen støtter ordentligt foroven. 

Du skal placere stigen så den har den rigtige hældning, 
ca. 75 grader.

Du må ikke placere stigen foran en dør der kan gå op eller 
på et trafikeret sted. Hvis du har behov for det, skal døren 
blokeres eller trafikken ledes uden om.

•

•

•

•

•
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Sådan! Selv madpakken blev 
der plads til! Nu behøver jeg 
ikke gå op og ned tyve gange 

sådan som Mester sagde…



Brug stigen mere sikkert

Når du tager stigen i brug, er der også en række ting du altid 
skal sikre dig:

Du skal bruge skridsikre sko som egner sig til at stå på en 
stige. Brug aldrig træsko på stiger. Det er din arbejdsgiver 
pligt at sørge for du har det rigtige fodtøj.

Du skal have en kollega ved stigens fod hvis stigen er 
mere end 5 meter høj. Det er fodmandens opgave at hol-
de øje med stigen og fx holde forbipasserende i passende 
afstand. Han må ikke stå så han kan få ting i hovedet eller 
selv blive ramt af dig hvis du falder. 

Du må ikke have byrder med på stigen som er tunge eller 
uhåndterlige.

Du må ikke benytte værktøj på stigen som du ikke kan 
håndtere med én hånd.

Du må aldrig gå længere op end til det tredjeøverste trin.

•

•

•

•

•
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En guide i sikker brug af stiger

Det er ikke så farligt at bruge en stige, hvis du vel at 
mærke bruger den rigtigt. 

I denne lille pjece har vi samlet en række enkle forholds-
regler som du og din arbejdsgiver altid skal følge når 
du	bruger	en	stige.	Følger	I	dem,	kommer	du	ikke	bare	
sikkert op, men også sikkert ned igen. 

Du kan læse mere om at arbejde sikkert i højden på: 
www.blikroer.dk og www.def.dk

Dansk	El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900	Frederiksberg
Tel: 33 29 70 00
Fax:	33	29	70	70
E-mail: def@def.dk 

Blik-	og	Rørarbejderforbundet	
Immerkær 42 
2650 Hvidovre
Tel: 36 38 36 38
Fax:	36	38	36	39
E-mail: forbundet@blikroer.dk
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