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Gode råd 
 Ved arbejde oven på et ’rørloft’ skal der etableres en midlertidig platform. Når der arbejdes på denne, skal 

der bruges individuelt faldsikringsudstyr 

 En udspændt wire mellem 2 ankerpunkter og påmonteret faldblok med line kan bruges ved større 

arbejdsområder, så de 30 grader overholdes  

 Er der behov for at arbejde i højden samme sted flere gange om året, så vurder om en permanent platform 

er en mulighed 

 Stilladser skal det være opstillet af en person med en godkendt uddannelse 

 Stiger kan bruges til mindre opgaver, der kan udføres med en hånd. Stiger over 5 m kræver en fodmand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante links 

 At-vejledning - D.5.5-3 – Faldsikring – oktober 2016 

 At-vejledning - B.1.3 – Maskiner og maskinanlæg – maj 2004 

 At-vejledning - B.2.3.1 om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv - marts 2002 

 At-vejledning - 2.4.1 – Fald fra højden på byggepladser – marts 2014 
 At-vejledning - 45.1 - Stilladsopstillerens ansvar - juni 2015 
 Bekendtgørelse - nr.210 indretning af personlige værnemidler af 14. marts 2018  

 Bekendtgørelse - nr. 559 om arbejdets udførelse af 17. juni 2004 med senere ændringer 

 Bekendtgørelse - nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler af 15. december 1992 med senere ændringer 

Fakta om arbejde i højden  

Krav 
 Der skal altid arbejdes efter højeste forebyg-

gelsesniveau. Hvor det er muligt, skal der 

bruges mobillift, stillads etc. frem for at vælge 

løsninger med faldsikringsudstyr 

 Faldsikringsudstyr skal kun bruges, når arbej-

det ikke kan tilrettelægges og planlægges på 

anden vis 

 Ved brug af faldsikringsudstyr skal der eta-

bleres et ankerpunkt, som skal kunne modstå 

en påvirkning på 12 kN   

 Ankerpunktet skal være placeret højere end 

brugeren og skal ikke overstige mere en 30 

grader til hver side  

 Ved arbejde i højden skal der foreligge en 

beredskabsplan 

 

 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 

 Der er krav til arbejde over 0,5 m over terræn, men særligt fokus på arbejde over 2 m over terræn 

 Ved midlertidigt arbejde i højden skal der altid vælges det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, og 

som sikrer ergonomiske hensigtsmæssige forhold 

 Tekniske hjælpemidler, der anvendes til midlertidigt arbejde, skal altid være placeret på et plant og 

sikkert underlagt 

 Hvor andet ikke er muligt, er udførsel af arbejdet med faldsikringsudstyr en løsning  

 Medarbejderne skal modtage instruktion i arbejde i højden og i brug af faldsikringsudstyret 

 Test af ankerpunkter skal foreligge 

 Faldsikringsudstyr må normalt ikke bruges til arbejdsopgaver på over 4 mandetimer 

 Der skal være skiltet, hvor faldsikringsudstyr er påbudt 

 Alt udstyr skal vedligeholdes og efterses efter gældende regler 

 Der skal foreligge en beredskabsplan for arbejde i højden 

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-5-5-faldsikring
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/b-1-3-maskiner-og-maskinanlaeg.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/b-2-3-1-loft-personer-med-gaffeltruck.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-personlige-vaernemidler-210
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

