Wijzigingen in wet- en
regelgeving rolsteigers en
kamersteigers
Wellicht hee� u er al over gehoord of gelezen: de nieuwe rolsteigernorm EN 1004 die dit jaar is ingevoerd en eind dit jaar van kracht wordt. In het verlengde daarvan verschijnt binnenkort het nieuwe
A-blad Rolsteigers. Wat verandert er voor eindgebruikers?
De NEN-EN 1004-1 is de Europese norm voor rolstei-
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ook gebruiken. Door de wijziging in de norm is het
A-blad Rolsteigers geüpdatet.

In deze flyer zijn de belangrijkste veranderingen
voor u samengevat. Gebruikt u rolsteigers of stelt

In de norm EN 1004 staan alle aspecten van rol-
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en prestatie-eisen aan de orde. Ten opzichte van de
vorige versie van de rolsteigernorm is een aantal
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van leuningen en kantplanken, de platformhoogte
en de afstand tussen twee platformen, de stabiliteit
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EN 1004 is in tegenstelling tot voorheen ook van
toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte
vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor
vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde
kamersteigers, onder de norm.

Wet- en regelgeving rolsteigers/kamersteigers

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
De rolsteigernorm EN 1004 en het A-blad
hebben betrekking op rolsteigers met
een hoogte van 0 tot 12 meter. Voorheen
was dit vanaf 2,5 tot 12 meter platform-

Op de werkvloer zijn heup- en

hoogte.

knieleuningen en kantplanken verplicht. Tussenvloeren

Slechts bij één platformniveau is het toegestaan om (tijdelijk) de heup- en knie-

zijn voorzien van heup- en
knieleuningen

leuning aan de gevelzijde te verplaatsen.
En uitsluitend indien de afstand tussen
gevel en steiger, op werkniveau, minder
is dan 15 cm.

De afstand tussen de platformniveaus onderling is
max. 2,25 m

Nieuw geleverde platformen zijn
aan beide zijden voorzien van een
opwaaibeveiliging.

De afstand tot het 1e platformniveau is max. 3,40 m

Vanaf 1 m platformhoogte dient leuningwerk rondom te worden aangebracht,
bestaande uit heup- en knieleuning plus
kantplanken, en moet de rolsteiger van
binnenuit worden betreden.

Bij kleine (kamer)rolsteigers zijn
extra stabiliteits-voorzieningen
noodzakelijk.

Bij platformhoogte tot 1 meter
moeten aan 4 zijden heupleuningen en aan 3 zijden knieleuningen zijn aangebracht.

Bij platformhoogte tot 1 meter met extra valgevaar,
zoals bij het werken op verdiepingsvloeren waarbij de
kans bestaat dat arbeidsmiddelen van de verdiepingsvloer vallen (vastgesteld op basis van een RI&E), is aan
3-zijden een kantplank noodzakelijk.

