FAKTAARK

Landbrug

Lofter
Arbejde på lofter udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er
det vigtigt at forebygge og forhindre nedstyrtningsfarer fra lofter.
Fald fra lofter sker ofte gennem loftets
gulv og fra lemme, der ikke har rækværk
eller fra kanten af loftet. Loftets bære
evne og rækværk bør vurderes, før man
påbegynder arbejdet på loftet.

Rækværk og trapper
Rækværk skal have den fornødne styrke,
der kan hindre fald af personer på op
til 125 kg. Rækværk skal have en fod-,
knæ- og håndliste og være 1 meter højt.
Trapper skal have en vinkel på 45 grader,
skal minimum være 60 cm brede og være
forsynet med en håndliste/gelænder.
Rækværk og trapper skal efterses for slid,
råd og tæring minimum én gang årligt
for at hindre ned- og gennemstyrtning.
Erstat og reparer efter behov.

Lejdere
Lejdere skal være sikkert fastgjort. Der
er krav om rygbøjle i en højde på 2,5
meter over terræn. Rygbøjlen skal række
mindst 1 meter over det plan, lejderen

fører til. Fjern stigen op til lejderen efter
at arbejdet er udført.

Loftets konstruktion og
reparationer
Gennemgå årligt lofter for steder, hvor
der er fare for, at personer kan træde
igennem dækket. Lofter kan blive skrø
belige pga. råd eller slid. Reparer loftet
eller læg trædeplader ud, så loftet kan
bære en person på op til 125 kg.
Efterse loftets bærende dele. Det skal
kunne bære sig selv, den byrde der
ligger deroppe og en arbejdende person.
Det skal også kunne bære nødvendige
tekniske hjælpemidler til håndtering af
genstande.
Ved reparationer vurderes om der er fare
for, at loftet kan falde ned over dyr eller
mennesker og afspær området under
loftet, til det er repareret. Vær også
opmærksom på, om køreloftet er stærkt
nok til at bære tunge maskiner.

Relevante links
Bekendtgørelse 96 faste arbejdssteders indretning
AT vejledning 2.4.2 Fald fra højden ved arbejde på tage.
AT vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser
AT vejledning B.1.3 afsnit 8 om platforme, gangbroer og adgangsveje
Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer (BAU Jord til bord)

For at forhindre, at personer
falder ned, skal
• alle rækværk efterses og kontrol
leres, for om nogle bør forlænges
eller gøres højere, for at sikker
heden er tilstrækkelig
• lofter gennemgås, og det vur
deres, om det er forsvarligt at
færdes på dem
• lofter, der ikke er forsvarlige at
færdes på, repareres
• de bærende konstruktioner
gennemgås, og det skal vurderes,
om bærende bjælker og spær
trænger til udskiftning
• det vurderes, om de løsninger,
der er foretaget for at forhindre
fald, er gode nok
• der benyttes stiger, der kan ræk
ke en meter op over adgangsst
edet
• der udarbejdes en risiko
vurdering af det arbejde, der
skal udføres, og der skal gives
instruktion til nye og uerfarne
medarbejdere.

www.baujordtilbord.dk

Rækværk over loft i værksted med fod-, knæ- og håndliste.

Lemme og luger
Hvis loftet har luger i gulvet til nedkast
ning af småballer, skal der tages forholds
regler for ikke at falde ned gennem lugen.
Der er krav om sikkerhedsforanstalt
ninger fx rækværk, stillads, faldsele mv.
allerede fra 0,5 meters højde, når der er
risiko for at falde ned over noget.
Selvom der ikke nødvendigvis er langt
ned, kan der være inventar, dyr, redska
ber og skarpe genstande, man kan falde
ned på, hvilket kan give alvorlige skader.

• Sørg for, at der er lys på loftet, så man
kan se de ting, der står og ligger på
gulvet
• Vær opmærksom på genstande, der kan
gemme sig under løse strå. Fjern dem
straks, så andre ikke kommer til skade
• Tag forbehold for støv – anvend støv
maske efter behov
• Hvis der arbejdes minimum to meter
fra kanten, skal man afmærke området

Øvrige forhold
• Undgå at arbejde alene, når der arbejdes
i højden. Fortæl en kollega, at du arbej
der på loftet
• Det anbefales at være to til arbejdet
på stiger. En person på stigen og en
fodmand nedenfor stigen
• Sørg for altid at være i kontakt med
stigen på mindst tre steder, dvs. med to
ben og en hånd eller med to hænder og
et ben
• Stabl hø og halm i forbandt, så baller
ne ikke vælter ned over personer

Rækværk rundt om loftslem.

med tydelig afspærring fx kegler med
lægter eller bånd, der tydeligt viser, at
der er adgang forbudt.

Instruér og tilrettelæg
Instruér alle medarbejdere i farerne ved
arbejde på lofter og arbejde i højden.
Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.

