
Opstil stigen på et stabilt og 
jævnt underlag.
Stigen skal stå op ad et fast  
og stabilt punkt.

Stå højere en på stigens  
tredjeøverste trin.

Benyt en stige med den rigtige 
længde. Stiger der anvendes som 
adgangsvej skal være min. 1 m 
længere end udstigningspunktet.

Læne dig sidelæns ud over stigen  
– stigen bør i stedet flyttes.

Efterbehandle træstiger mindst 1 
gang årligt, helst forår og efterår.

Opstil stigen i den rigtige hæld-
ning 68-75°, således at trinene er 
vandrette. Afstanden fra muren 
ud til det nederste af stigen skal 
svare til ca. ¼ af stigens længde.

 Er stigen i forsvarlig stand?
 Er stigen lang nok?
  Står stigen med den rigtige hældning, så den  

ikke kan skride ud eller vælte bagover?
 Står stigen på et stabilt og jævnt underlag?
 Læner stigen sig op ad et fast stabilt punkt?
 Bærer jeg skridsikkert fodtøj?
  Har jeg begge hænder frie ved op- og  

nedstigning?

Bær skridsikkert fodtøj ved  
stigearbejde.

Male en træstige, bortset fra  
udvendige vangesider.

Hold stigen ren – fjern skidt, olie  
og lignende.

Regelmæssig gennemgang af  
stigen for beskadigelse og  
mangler. En beskadiget stige skal 
repareres af en fagmand.

Være mere end 1 person på stigen 
af gangen – på en wienerstige 
dog en person på hver halvdel.
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Brugsanvisning for anvendelse af stiger



Stigeafprøvning / eftersyn
Insta 650 / EN 131

        Enkeltstige         Aluminium

        Skydestige         Stål

        Combistige         Træ

        Hejsestige         Glasfiber

        Wienerstige

        Arbejdsbuk

        Trappestige

STIGETYPE MATERIALE

DATA FOR STIGEN
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Stigelængde / højde

Antal trin

Max. belastning kg

Godkendelse

Producent / leverandør

Varenr.

Anskaffelsesdato

Firma

Stigenummer

Placering



Stigeafprøvning / eftersyn
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1. EFTERSYN 2. EFTERSYN 3. EFTERSYN

OK IKKE OK OK IKKE OK OK IKKE OK

Trin / platform

Skader, fx ridser og revner

Samling af trin og vanger

Slidtage (belægning)

Skarpe kanter

Vanger

Skader, fx ridser og revner

Skarpe kanter

Slidtage

Beslag

Fastgørelse

Skader, fx ridser og revner

Slidtage

Funktionsdygtighed

Smøring (led, mekanik og dele)

Sko og hjul

Fastgørelse

Skader, fx ridser og revner

Korrosion

Funktionsdygtighed

Tilbehør

Deformitet eller skader

Funktionsdygtighed

Korrosion

Skarpe kanter

Generelt

Korrekt mærkning

Imprægnering

Synlig brugsanvisning

Resultat

Stige godkendt

Stige tilbageholdt

Stige afprøvet og godkendt

Dato og underskrift


