
Bra arbeidsmiljøvalg
for sikkert arbeid på 

bukker og trappestiger

Følgende produkttyper skal fases ut og kan kun tillates etter en dokumentert risik-

ovurdering og særskilt tillatelse.  

• Produkter som er fra hjemme- og eller husholdningssortiment.

• Produkter av tre eller med tretrinn.

• Produkter som kan brukes feil. f. eks A-stige eller kombinasjonsstige.

• Produkter med ståplan mindre enn (b x d) 300 x 250 mm.

• Produkter som ikke har stopp-/støttebøyle og som bare har trinn på den ene 

siden.

Forbudsprodukter

Om Bra Arbeidsmiljøvalg
Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstan-
den ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller 
ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegod-
kjenning.  Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sammen med 
flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.

Utarbeidet av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), i samråd med 
Skanska, Veidekke, NCC, Peab, Betonmast, Hæhre, Backe, Kruse Smith m.fl.



Nivå 1. < 0,5 m 
plattformshøyde. 
Arbeidsbukk

• Maksimumshøyde 2 trinn 
inkl ståplanet.

• Minimumsmålet på 
ståplanet skal være (b x d) 
600x300 mm.

• Arbeidsbukken skal ha like 
mange trinn på begge sider 
om den ikke har en stopp-/
støttebøyle.

• Høyden mellom trappetrin-
nen skal maksimum være 
30 cm.

• Dybden på stigtrinnet skal 
minimum være 5 cm.

Nivå 2. 0,5 m - 1,25 m  
plattformshøyde.  
Gardintrapp/ 
trappestige

• ”Stoppanvisning” på minst 
3 sider.

• Minimumsmålet på 
ståplanet skal være (b x d) 
300x250 mm.

• Høyden mellom trappetrin-
nen skal maksimum være 
30 cm.

• Dybden på stigtrinnet skal 
minimum være 5 cm.

Nivå 3. 1,25 m - 2 m 
plattformhøyde. 
Arbeidsplattform. 

• Rekkverk på minst 3 sider. 
• Minimumsmålet på 

ståplanet skal være (b x d) 
400x400 mm.

• Høyden mellom trappetrin-
nen skal maksimum være 
30 cm.

• Dybden på stigtrinnet skal 
minimum være 5 cm.

Nivå 4. > 2 m 
plattformshøyde. 
Arbeidsplattform. 

• Rekkverk på 3 sider pluss 
ryggsikring.

• Minimumsmålet på 
ståplanet skal være (b x d) 
400x400 mm.

Generelle 
krav til 
produktene 
• Produktene skal oppfylle 

tekniske krav i rele-
vante NS-EN standarder 
og /  eller Produsent-
forskriften.

• Frittstående produkter 
skal kunne låses i utfelt 
posisjon.

• Trinn skal være sklisikre
• Produkter over 15 kg 

skal være utformet med 
hjul eller lignende for å 
unngå tunge løft.

OBS! Produkter av alu-
minimum/glassfiber er 
typegodkjent for enklere 
el-arbeider. Ved arbeid 
med høyspenning i tavler, 
kreves særskilte rutiner og 
annet ustyr.

Bra arbeidsmiljøvalg – spesifikke krav per nivå

Se etter dette merket


