Faktaark 3

Inspiration til god branchepraksis
Inspiration til god branchepraksis
Her finder I inspiration til god branchepraksis inden for udvalgte arbejdsopgaver. ’Inspiration
til god branchepraksis’ beskriver, hvordan I sikkert udfører forskellige arbejdsopgaver, som er
relevante for jeres branche. I kan bruge ’Inspiration til god branchepraksis’, når I arbejder
med de enkelte arbejdsopgaver.
Arbejdsopgaverne er:
A.

Etablering af tagkonstruktioner

B.

Reparation og udskiftning af pladetage

C.

Lukning af facader, f.eks. vinduer, døre og facadepartier

D.

Brug af stiger, rundsave og sikring af orden.

I kan bruge ’Inspiration fra God branchepraksis’:

•	når I udfører de pågældende arbejdsopgaver
•	når I bruger det værktøj, I har valgt
•	når I har den daglige samtale om sikkerhed.
Laminér eventuelt ’God branchepraksis’ for den arbejdsopgave, som I skal i gang
med eller er i gang med, og uddel den til medarbejderne.
Hvis I allerede har faste arbejdsgange og metoder til at udføre de nævnte arbejdsopgaver, så
prøv at sammenlign jeres arbejdsgange og metoder med de arbejdsgange, der er beskrevet
under ’God branchepraksis’. Er der forskelle, og hvor? Måske er der punkter, hvor I skal være
ekstra opmærksomme, i forhold til hvad I plejer at gøre.
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A. Etablering af tagkonstruktioner
Når man skal lave tagkonstruktioner, indebærer det mange risici, der kan være årsag til
alvorlige ulykker og dødsulykker. I kan hente inspiration i denne branchepraksis, når I skal
lave tagkonstruktioner.
Formålet med denne branchepraksis er:

•	at indarbejde gode vaner og en systematik, så I kan udføre arbejdet sikkert
•	at undgå overraskelser, hvor medarbejderen hurtigt på arbejdsstedet må finde på
ugennemtænkte løsninger i forhold til sikkerheden.
I kan også bruge branchepraksissen ved tilbudsgivning, opstartsmøder og den daglige dialog
om arbejdsopgaver og sikkerhed.

Indhold

•	Opstilling af spær
•	Sikring mod nedstyrtning
•	Stillads til spærmontage
•	Montering af undertag, lægter og tagbelægning
•	Lægtning
•	Bæredygtigt underlag – sikring mod gennemstyrtning
•	Yderligere information.
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Opstilling af spær
Kranen skal have en kapacitet, så den kan løfte både det dobbelte spærelement og plader til
den midlertidige gangbro. I skal sørge for sikkert underlag ved kranen, og at støttebenene er
stabile.
Ved planlægningen skal der være taget stilling til, hvordan I kan montere spærene, mens I
står på stabilt underlag og er sikret mod nedstyrtning.
Sådan gør I:

•	
To spær samles med gitterdrager.
•	
Spærelementet rejses op på terræn. Det kan være nødvendigt at sikre det mod at
vælte. Herefter monteres opstillingslægte eller spærrejsningsbeslag. Beslag monteres
efter brugsanvisningen.

•	
Hvis spærelementet placeres midt på bygningen, monteres en opstillingslægte eller
spærrejsningsbeslag i hver retning.

•	
Inden ophejsning af spærelementet placerer I et bundt krydsfinerplader på spærele
mentet. Disse fastgøres midlertidigt med f.eks. skruetvinge.

•	
Spærelementet hejses op og hæftes til spærbeslag på remmene.
•	
Næste spær klargøres til ophejsning. Bruger I spærrejsningsbeslag i stedet for
opstillingslægter, skal I montere beslagene inden ophejsning af spær.

•	
Det næste spær hejses på plads og fastgøres midlertidigt på remmene. Herefter
udlægger I krydsfinerplade til midlertidig gangbro og fastgør lægter på gangbroens
sider i ca. 1 meters højde over denne. Lægterne monteres på spærenes tænger og
fungerer som håndliste under arbejdet på den midlertidige gangbro. Overvej, om I
skal bruge sikkerhedsline under arbejdet.

•	
Herefter monterer I kiplægten. Bruger I opstillingslægter, kan de herefter flyttes frem.
•	
De efterfølgende spær monteres, som det er beskrevet ovenfor.
•	
Når alle spær er opsat og justeret, kan I færdiggøre permanente afstivninger og
fastgørelser.
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Sikring mod nedstyrtning
I skal sikre mod nedstyrtning ved højder fra omkring 2 meter, når I arbejder med spærrejs
ning, etablering af permanent afstivning, montage af undertag o.l.
Sikring mod nedstyrtning skal som udgangspunkt altid etableres med kollektive foranstalt
ninger, som f.eks. rækværk, stillads, skærme, overdækning eller sikkerhedsnet.
I skal sikre mod nedstyrtning ved lægtning og oplægning af tagbeklædning.

•	
Inden I begynder arbejdet med lægtning og oplægning af tagbeklædning, f.eks.
bølgeplader på skrå tage, skal I sikre mod nedstyrtning ved tagfoden. Det gælder, når
der er mere end 2 meter op til tagfoden, og I skal arbejde i mere end 5 meters højde.
Men det anbefales også at gøre det ved mindre højde.

•	
I skal også sikre mod nedstyrtning ved gavlene og ved indhak i tagfladen, når højden
overstiger 2 meter.
I skal sikre mod nedstyrtning ved særlig fare.

•	
Hvis der er særlig fare for nedstyrtning, skal I altid sikre mod nedstyrtning og gen
nemstyrtning uanset højde. Det kan f.eks. være ved arbejde med bølgeplader, når det
blæser, eller når der er særlig fare for at komme til skade ved et fald fra højden. Her
kan faren være, at man kan ramme skarpe eller spidse genstande som armeringsjern i
faldet.

•	
Hvis der er huller i tagfladen, hvor personer kan falde ned, skal I sørge for sikring
mod nedstyrtning. Det gælder også, hvis I arbejder eller færdes på et underlag, der
ikke er sikret mod gennemstyrtning.

Stillads til spærmontage
Sådan gør I:

•	
I skal placere stilladsdæk i en højde, så jeres arbejde med spærrejsning kan ske i
gode arbejdsstillinger, og så der er sikret mod nedstyrting i bygningen.

•	
Hvis der er risiko for, at I kan falde ned fra stilladset, skal I montere udvendigt
rækværk og eventuelt indvendigt rækværk. Det gælder, når stilladsdækket sidder i en
højde fra omkring 2 meter.
Ved tagkonstruktioner med udhæng kan det være en god idé at vælge et bredere stilladsdæk
i forhold til de efterfølgende arbejder. Montage af indvendige konsoller kan lette arbejdet
omkring udhæng.
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Montering af undertag, lægter og tagbelægning
Stilladset til spærmontage kan normalt også bruges til det efterfølgende tagarbejde, når:

• stilladsdækket placeres maksimalt 0,5 meter under overkanten af tagfoden
• stilladset fastgøres efter brugsanvisningen
• der monteres tæt skærm, f.eks. krydsfinerplader, på stilladsdækket og rækværket.
Hvis I arbejder på og ved gavlen, skal der sikres mod nedstyrtning, f.eks. med rækværk langs
gavlkanten eller gavlstillads.
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Lægtning
Når I skal færdes på lægter, der bruges som underlag for tagbeklædning, skal de have en
tilstrækkelig styrke. For at lægterne kan sikre mod gennemstyrtning, skal de som minimum
være 38 x 73 mm og være CE-mærkede (C18), jf. EN-14081-1. Lægterne skal også være
korrekt fastgjort.
Arbejdet med sømning af lægterne kan ske sikkert ved f.eks. vandret lægtning, hvor
samlingerne sømmes, når begge lægter er på plads. Sømning på gavlspær kan ske sikkert
sammen med udhængsarbejdet, hvis I står på et stillads.
Hvis afstanden mellem lægterne er større end 0,46 meter, målt fra overkant på lægterne,
skal der være sikkerhedsforanstaltninger, som effektivt sikrer mod nedstyrtning i bygningen.

Bæredygtigt underlag – sikring mod gennemstyrtning
I kan sikre jer mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved f.eks. at montere:

•
•
•
•

godkendt stålnet
gangbroer
tagstiger med rækværk
mellemlægter, så afstanden mellem dem gør det umuligt at falde ned.

Der er f.eks. risiko for nedstyrtning og gennemstyrtning ved bølgeplader med dobbelt
afstand mellem lægterne.
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Yderligere informationer
Fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg:

• Opstilling af gitterspær:
		
http://www.bar-ba.dk/faggrupper/snedker-og-toemrer/opstilling-af-gitterspaer

• Opstilling af hanebåndsspær (Montering af top på terræn A):
		
http://www.bar-ba.dk/faggrupper/snedker-og-toemrer/opstilling-af-hanebaandsspaer-a

• Opstilling af hanebåndsspær (Montering af top efter ophejsning B):
		
http://www.bar-ba.dk/faggrupper/snedker-og-toemrer/opstilling-af-hanebaandsspaer-b

Arbejdstilsynets vejledninger:

•	
Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byg
gepladser

• Opstilling og brug af stilladser:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar

• Transportable personløftere med arbejdsstandplads:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/2-04-3-transportable-personlof
tere

• Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/a-2-3-leverandoerbrugsanv-byg
gelementer
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B. Reparation og udskiftning af pladetage
Reparation og udskiftning af pladetage indebærer mange risici. Nedstyrtning igennem
tagplader er især årsag til mange alvorlige ulykker og dødsulykker. Det sker, når tage er
forsynet med en tagbeklædning, der ikke er bæredygtig. Det kan f.eks. være, hvis taget er
lagt med en afstand mellem lægterne, som er større end 0,46 meter, og hvis pladerne er klare
bølgeplader, glasplader, de fleste typer eternitplader eller PVC-plader. Ulykkerne sker under
vedligeholdelse, nedtagning og oplægning, samt hvor der endnu ikke er lagt plader.
I kan hente inspiration i denne branchepraksis, når I skal reparere og udskifte pladetage.
Formålet med denne branchepraksis er:

• at indarbejde gode vaner og en systematik, så I kan udføre arbejdet sikkert
•	at undgå overraskelser, hvor medarbejderen hurtigt på arbejdsstedet må finde på
ugennemtænkte løsninger i forhold til sikkerheden.
I kan også bruge branchepraksissen ved tilbudsgivning, opstartsmøder og den daglige
dialog om arbejdsopgaver og sikkerhed.

Indhold

•
•
•
•
•
•
•

Arbejde på pladetage
Tagstiger
Sikkerhedsnet
Faldsikringsudstyr
Ved gavle
Op- og nedtagning af materialer
Yderligere informationer.
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Arbejde på pladetage
Sådan gør I:

•	
Brug gangbroer, tagstiger og sikkerhedsnet, hvis I ikke ved, om taget er sikkert.
•	
Overdæk åbninger i taget, inden I går på det.
•	
Sørg for at sikre mod nedstyrtning ved tagkant – gavl og tagfod.
•	
Brug altid line, når I bruger lift og taglift, hvor kurven kan åbnes ind mod tagfladen.
I skal kun træde på pladetage, hvis I har undersøgt, om de er sikre at gå på. I kan undersøge
dem ved:

•	
at finde ud af, hvad leverandøren af pladerne garanterer
•	
at læse leverandørens brugsanvisning
•	
at vurdere pladernes alder og tilstand, afstanden mellem lægterne, kvaliteten af
lægterne og kvaliteten af eventuelt bæredygtigt underlag.

Tagstiger med rygningsbøjler kan bruges på eksisterende tage.
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Tagstiger
Tagstiger skal have en tilstrækkelig styrke og være forsynet med rygningsbøjler.
Når I bruger tagstiger, skal der være en afstand fra trinforkant til fast bygningsdel, f.eks.
tagbeklædning, på mindst 0,10 meter, jf. EN 12591.
Tagstiger skal anvendes efter fabrikantens brugsanvisning.

Sikkerhedsnet
Sikkerhedsnet skal opfylde kravene i anerkendte normer og standarder, og det skal vedlige
holdes, afprøves og ophænges efter leverandørens brugsanvisning.

Faldsikringsudstyr
Faldsikringsudstyr bruges normalt kun til kortvarigt arbejde. Efter Arbejdstilsynets praksis er
’kortvarigt arbejde’ en arbejdsopgave, der normalt kan udføres på ca. 4 mandetimer. Det
punkt, hvor sikkerhedslinen fastgøres, skal kunne klare et træk på 12 kN (1.200 kg).

Ved gavle
Hvis I arbejder eller færdes ved en gavl, er der fare for at styrte ned. Det kan f.eks. være, når
I arbejder med afkortning af lægter eller montage af tagbeklædning eller arbejder på et
eksisterende tag.
I kan forebygge ulykker ved f.eks. at opsætte rækværk ved gavlen, når I arbejder tættere på
gavlen end 2 meter.

Op- og nedtagning af materialer
Der er fare for nedstyrtning ved op- og nedtagning af materialer samt ved rør til nedstyrtning
af affald. I skal derfor sørge for sikkerhedsforanstaltninger, når afstanden fra tagkanten til
underlaget overstiger 2 meter. Ved indhak i taget gælder det samme.
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Yderligere informationer
Arbejdstilsynets vejledninger:

• Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byg
gepladser

• Opstilling og brug af stilladser:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar

• Transportable personløftere med arbejdsstandplads:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/2-04-3-transportable-personlof
tere

• Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/a-2-3-leverandoerbrugsanv-byg
gelementer
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C. Montage og udskiftning af facadeelementer
Montage og udskiftning af facadeelementer indebærer mange risici, der er årsag til alvorlige
ulykker og dødsulykker. Manuel håndtering af facadeelementer kan medføre pludselige
skader efter overbelastning – ved transport, montering og demontering. Arbejdet udføres
ofte i højden, og der er derfor fare for nedstyrtning af både personer og genstande.
I kan hente inspiration i denne branchepraksis, når I skal arbejde med montage og udskift
ning af facadeelementer.
Formålet med denne branchepraksis er:

• at indarbejde gode vaner og en systematik, så I kan udføre arbejdet sikkert
•	at undgå overraskelser, hvor medarbejderen hurtigt på arbejdsstedet må finde på
ugennemtænkte løsninger i forhold til sikkerheden.
I kan også bruge branchepraksissen ved tilbudsgivning, opstartsmøder og den daglige dialog
om arbejdsopgaver og sikkerhed.

Indhold

• Risici
• Sikker håndtering af facadeelementer
• Yderligere informationer.
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Husk at være sikret mod nedstyrtning, når I hejser materialer ind på stilladset.
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Risici
Når man arbejder med facadeelementer, er det f.eks. typisk følgende, der kan gå galt:

• Elementerne kan vælte under oplagring og transport, fordi de er smalle og høje.
• Elementerne tabes under hejsning, fordi der normalt ikke er naturlige løftepunkter.
• Man løfter elementerne manuelt, fordi det kan lade sig gøre, selvom de typisk er for
tunge og uhåndterlige til, at det er forsvarligt.

• Der er fare for at skære sig, hvis glas er gået itu.
• Man kan falde ned, fordi arbejdet foregår i højden.

Sikker håndtering af facadeelementer
Sådan gør I:

•	
Fastlæg tidsplan, rækkefølge af leveringer og rækkefølge i forhold til andre
håndværkeres arbejde.

•	
Koordinér med andre virksomheder, der eventuelt har ansvar for fælles stillads,
hejseudstyr, byggepladsveje og lagerplads.

•	
Få oplyst elementernes størrelse og vægt af leverandøren.
•	
Få leverandørens brugsanvisning for transport og montage af elementer, og
brug den til at planlægge opgaven og instruktion af medarbejdere.

•	
Få oplyst, hvordan elementerne bliver leveret, f.eks. enkeltvis, på palle, på stativ
eller i container.

•	
Sørg for en jævn plads til at aflæsse på og til lager på byggepladsen med et
underlag, der kan bære.

•	
Fastlæg transporten fra lagerplads til arbejdssted, både transportmiddel og -vej.
•	
Fastlæg lodret transport til arbejdsstedet, f.eks. løfte- eller hejsemateriel og typen
af hejsegrej.

• Fastlæg metode til montage, herunder valg af løfteudstyr.
• Vælg type af stillads eller løfteplatform.
•	
Sørg for tilstrækkelig transport- og arbejdsbredde, hvis I vælger stillads, og vælg
en type, hvor I kan bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og montage.
I de fleste tilfælde er det stillads på mindst 1,4 meters bredde i mindst lastklasse 4
(kan pr. m2 og i punktbelastning belastes med 300 kg).

•	
Opstil og indret stillads/platform, så faren for nedstyrtning af personer og
genstande forebygges – bl.a. ved ophejsningssted og afstand til mur.

• Afspær området omkring stillads/platform for uvedkommende.
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Yderligere informationer
Fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg:

• Håndtering af vinduer og glasfacader:
		
http://www.bar-ba.dk/faggrupper/snedker-og-toemrer/haandtering-af-vinduer-ogglasfacader

• Branchevejledning - Håndtering af døre:
		
http://www.bar-ba.dk/faggrupper/snedker-og-toemrer/haandtering-af-doere
Arbejdstilsynets vejledninger:

• Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byg
gepladser

• Opstilling og brug af stilladser:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar

• Transportable personløftere med arbejdsstandplads:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/2-04-3-transportable-personlof
tere

• Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/a-2-3-leverandoerbrugsanv-byg
gelementer
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D. Generelt om brug af stiger, rundsav og
sikring af orden

Hent inspiration i det afsnit, der handler om netop den opgave, som du skal i gang med.
Formålet med denne branchepraksis er:

• at indarbejde gode vaner og en systematik, så I kan udføre arbejdet sikkert
•	at undgå overraskelser, hvor medarbejderen hurtigt på arbejdsstedet må finde på
ugennemtænkte løsninger i forhold til sikkerheden.

Indhold

• Sikker brug af stige
• Sikker brug af rundsav
• Forebyg ulykker med orden og ryddelighed.
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Sikker brug af stige

•	
Vurdér, om I overhovedet kan lave jeres arbejde sikkert fra en stige,
eller om I skal bruge rullestillads, stillads, en lift eller lignende.

•	
Brug kun stige, hvis I arbejder med lette redskaber og materialer, der er
nemme at håndtere.

•	
Brug kun stige, når I kan lave en kort opgave med den ene hånd og
samtidig holde den anden på stigen.

•	
Sæt altid stigen på et fast underlag, aldrig på fjedrende eller glatte
underlag som f.eks. stilladsdæk, lad på bil eller blød jord.

Farlig brug af stige.

Yderligere informationer
Arbejdstilsynets vejledning:

•	Brug af transportable stiger:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportablestiger
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Sikker brug af rundsav

•	Brug bord- og kapsave så meget som muligt – brug håndrundsav så lidt som muligt.
•	Brug rullebukke til at støtte lange eller brede emner.
•	Tjek, at overdækning, underdækning og spaltekniv er på plads og indstillet.
•	Brug et stødhåndtag, hvor der er fare for at berøre klingen under længdeskæring.
•	Brug ko til skæring af kiler.
•	Tilskær plader så meget som muligt på værkstedet eller ved brug af skinnestyret dyksav.
•	Brug kapsav til at afkorte brædder mv.
•	Fasthold emnet, når I bruger håndrundsav, f.eks. med skruetvinger.
•	Brug altid begge hænder til at betjene håndrundsaven.

Sørg for at arbejde sikkert med rundsaven.

Yderligere information
Fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg:

• Haandbogen.info – arbejdsmiljø i bygge og anlæg:
		
www.haandbogen.info – side 207 og 221
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Faktaark 3
Forebyg ulykker med orden og ryddelighed

•	Hold orden med daglig oprydning.
•	Fjern alle unødvendige emner.
•	Find en plads til alt.
•	Læg alt på plads.
•	Gør det muligt at bruge transportudstyr og rullestillads.

Sørg for at holde orden på stilladset.

Yderligere information
Arbejdstilsynets vejledning:

• Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed:
		
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-6-forebyggelse-ulykkeorden
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