LANDBRUG

Sikkerhed ved arbejde på tage
En hjernerystelse, men sandsynligvis ingen varige men.
Det var resultatet for en 38-årig landmand, der skulle have
ryddet sine staldtage for sne.
Han havde ganske vist bestilt maskinstation til at rydde sne på
de 10 år gamle kvægstalde, inden han skulle på ferie, men kranarmen kunne ikke nå helt til tops. Derfor gik landmanden selv op
for at skovle sneen væk fra tagrygningen. Han var ikke opmærksom på lyspladerne, som var dækket af sne, og da han trådte på
en, faldt han igennem. Det var et fald på seks meter, og han landede på benene på betongulvet. Stødet op gennem kroppen var
meget voldsomt, og landmanden blev indlagt på Aalborg Sygehus
med hjernerystelse.
Vurder tagets tilstand
Som udgangspunkt bør du hyre en fagmand til alt arbejde på tag.
Arbejder du selv på taget, så gå kun på tagpladerne, hvis de er
gennemtrædningssikrede, og benyt sikkerhedsudstyr.
Brug gennemtrædningssikre plader eller net
Tagplader, inklusive lysplader, fås i gennemtrædningssikker version. Er tagpladerne ikke gennemtrædningssikre, så er det nødvendigt at montere et net (fx rionet) under taget, når tagpladerne lægges på.
Benyt sikkerhedsudstyr
Du kan sikre dit arbejde i højden på forskellige måder:
 Sæt gangbro, tagstiger eller rækværk op.
 Lej en lift (personløfter)med arbejdsplatform.
 Benyt godkendt faldsikringsudstyr.

PLANLÆG TAGARBEJDE OMHYGGELIGT
Tagarbejde er farligt og et højt
sikkerhedsniveau er afgørende,
uanset hvor længe arbejdet skal
stå på. Også ganske kortvarige
arbejdsopgaver (der regnes i minutter i stedet for timer), skal
planlægges omhyggeligt for at
minimere risikoen for ulykker.
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har udgivet et faktaark
om tagarbejde.

Brug af faldsikringsudstyr er en nødløsning og må kun anvendes,
hvor det ikke er muligt at sikre mod nedstyrtning ved brug af fx
rækværk, stillads eller personløfter. Arbejdsgiver skal stille faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen kræver det.

REGLER OG VEJLEDNINGER
Bygningsreglementet, Bestemmelse 4.1. stk.4
Tage og ovenlys i tage skal udføres, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrædning.
At-vejledning D.5.5
Oplyser om faldsikringsudstyr og hvilke krav der stilles til
mærkning mv.
At-vejledning 2.4.1 om Fald fra højden. Oplyser om risiko for
gennemstyrtning ved arbejde på tag. Mulige sikkerhedsforanstaltninger gennemgås.
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