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Tillämpningsområde 

 
Rutinerna gäller bärbara stegar och arbetsbockar. 

 

Utförande och typkontroll 
 

Stegar och arbetsbockar skall vara dimensionerade så att de erbjuder betryggande säkerhet vid den högsta 
belastning som de är avsedda för. 

 

Stegar och arbetsbockar skall vara stabila och så enkla som möjligt att hantera och transportera, 
konstruerade så att de inte glider isär eller fälls ihop under användning. 

 
Stegar och arbetsbockar skall vara utformade så att arbete från, och gång i, stege eller arbetsbock inte blir 

onödigt tröttande. 

 
Stegar skall vara märkta 

 
Stegar och arbetsbockar skall då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med 

tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning. 
 

Stegar och arbetsbockar skall om det behövs vara tydligt och varaktigt 

märkta med monteringsanvisningar, då de avlämnas för att tas i bruk. 
 

Perstorp Oxo 
Alla stegar , trappstegar skall vara märkta med placeringsnummer. 

 

Entreprenörer 
Stegar, trappstegar som entreprenör har med in på Perstorp Oxo:s område skall vara märkta med Firma 

namn. Kontrollprogram skall kunna uppvisas. Stegar skall uppfylla gällande lagkrav. 
 

Användning 
 

Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får 

endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad. 
 

Endast lätt och hanterlig börda får hanteras på stege eller arbetsbock. Bärbar stege får endast beträdas av en 
person åt gången. Vid arbete från stege eller arbetsbock får endast sådana verktyg och redskap användas 

som kan hanteras säkert från stegen eller arbetsbocken. 

 
Stegar som är sammansatta av flera delar skall användas på ett sådant sätt att det säkerställs att de olika 

delarna inte oavsiktligt kan rubbas i förhållande till varandra. 
Upphängda stegar skall vara fastsatta på ett säkert sätt och, med undantag för repstegar, så att de inte kan 

rubbas eller komma i svängning. 

 
Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade. 

– Anliggande stege som är längre än 5 m. 
– Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen. 

– Annan fristående stege som är högre än 3 m. 
 

Stegar och arbetsbockar skall underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. 

De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt. 
 

Stegar kontrolleras via FU systemet. 
 

 

 
 


