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Notat	fra	møde	i	Sweco	om	arbejde	på	tag	i	driftsfasen,	6/9	2017
Anders Kabel, IDA Arbejdsmiljø satte temaet på dagsorden:

- Det er relevant for arbejdsmiljøkoordinatorens udarbejdelse af journalen. Der skal være et samspil
mellem journalen og listen

- Det handler om at overveje både adgang til tag, færdsel på tag og arbejdsmiljøet ved selve arbejdet
- Indretningen af bygninger er omfattet af Bygningsreglementet, og dermed er kommunernes

byggesagsbehandling myndighed på området ifm. nybyggeri
- Arbejde på tag i driftsfasen omfatter både bygge- og anlægsarbejder, samt service og grønt arbejde
- Der skal tages hensyn til de generelle forebyggelsesprincipper, dvs. vi skal bl.a. undgå risici, hvis vi

kan (fx forhøjet murkrone som et rækværk) og tænke i kollektive foranstaltninger frem for
individuelle (fx rækværk frem for faldsikring)

- Det kan betale sig at tænke løsningerne ind under projekteringen, fremfor at lave en omfattende
journal med en masse forbehold for udførelsen af arbejdet

Arbejder på tag i driftsfasen kan være:

- Vedligeholdelse af grønne tage
- Skorstensfejning, rengøring mv.
- Service af klimaanlæg og lign.
- Kontrol og rep. af inddækninger
- Rensning af tagrender og -brønde
- Montering og vedligeholdelse af antenner, solceller og lignende
- Reparation og udskiftning af tagpap
- Nedtagning af gamle installationer
- Udskiftning af bygningselementer
- Montering og vedligeholdelse af tagterrasser og gangbroer
- Nedrivning af fx bygningsdele
- Ovenlys – færdsel på og udskiftning

Jørgen Harder fra Niras holdt oplæg om reglerne og praktiske eksempler:

- Faldsikringsudstyr anvendes rigtigt ofte forkert
- Der er forskellige regler ift om det er byggeri, reparation, vedligehold, service eller inspektion, men

i praksis gælder de samme forholdsregler
- Der er forskel på reglerne ved arbejde i/på bygningen (§37) og arbejde på tag (§38) ift.

bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde 1516
- Fx er solceller en konstruktion og dermed under bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde

1516. Der er krav til, at der etableres hensigtsmæssige adgangsveje, fx i form af trapper, elevatorer
eller ramper
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- Hvis der ikke kan laves en trappe e.l., så kan der sættes en stige op, men så gælder reglerne for
stige som adgangsvej, og der kan være behov for rækværk, så der ikke er nedstyrtning ved færdsel
på stigen

- Jævnligt betyder nok planlagt periodisk
- Det skal være tydeligt markeret, hvornår man er to meter fra kanten
- Der er særregler for elevatorer, da man ikke kan afventer godt vejr, før man reparerer dem. Hvis

der er andre anlæg, som man skal kunne komme til akut, så kan man måske henvise til disse regler

Ole Baltzersen, Procurator:

- Forhandler alt i personlige værnemidler, herunder faldsikringsudstyr
- Han viste forskellige typer udstyr og fortalte om risikoen ved forkert brug

Næste møde:
Dato: 13. december kl. 13-16

Emne: En arbejdsgruppe under Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere skal udarbejde
en publikation omkring arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer til hjælp for bygherren til udpegning.
Signe vil præsentere gruppens arbejde, og vi drøfter input til det videre arbejde, samt hvad I som
arbejdsmiljøkoordinatorer ser som nødvendige kompetencer udover de lovpligtige kvalifikationer

Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet giver introduktion til ny tilsynsmetode på bygge- og
anlægsområdet, som igangsættes d. 1. november.

Sted: Orbicon, Linnés Allé 2, 2630 Taastrup


