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Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaveArbejdsmiljøkoordinatorens opgave

• Bygherren skal sørge for at AM-
koordinatoren udarbejder en
journal, som er tilpasset bygnin-
gen eller anlæggets karakteris-
tika, og som indeholder en liste
over de særlige forhold vedrø-
rende sikkerhed og sundhed,
der bør tages hensyn til i forbin-
delse med eventuelle fremtidige
arbejder

• Den projekterende skal udarbej-
de en liste over de særlige for-
hold, der skal iagttages i relation
til arbejdsmiljø ved fremtidige
reparations- eller vedligeholdel-
sesarbejder

Vi er i grænselandet mellem
• Arbejdsmiljølovgivning
• Byggelovgivning



Hvilke situationer skal man tænke ind?Hvilke situationer skal man tænke ind?

• Adgang til taget, herunder tilgængelighed
• Færden på taget, herunder blandt andet underlagets bæredygtighed
• Udførelse af arbejde på taget, herunder opbevaring af materialer mv.
• Beboerfærden, herunder tagterrasser og måske også fx parkour (!)
• Nedrivning af hele eller dele af bygningen eller installationer mv.



Hvad kan man forestille sig der skal arbejdes
med på taget – nogle eksempler
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• 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
• og alt muligt andet…..

Det drejer sig altså ikke kun
om byggearbejde, men også
om service og grønt arbejde



Hvad skal man mere tænke på……Hvad skal man mere tænke på……

Mange reparationsarbejder på taget er akutte og skal nødven-
digvis foretages umiddelbart efter at fejl er konstateret
• Derfor udføres meget arbejde på tage under vanskelige

vejrforhold – blæst, regn, sne osv. – og evt. om natten



Sikring af arbejdet - forebyggelsesprincipperSikring af arbejdet - forebyggelsesprincipper

• Forhindring af risici
• Evaluering af risici, som ikke kan forhindres
• Bekæmpelse af risici ved kilden
• Tilpasning af arbejdet til mennesket
• Hensyntagen til den tekniske udvikling
• Udskiftning af farligt med mindre farligt
• Sammenhængende forebyggelse, der

omfatter teknik, tilrettelæggelse, arbejds-
forhold, sociale relationer og arbejdsmiljø-
påvirkninger – helhedstænkning!

• Kollektiv beskyttelse frem for individuel
• Hensigtsmæssig instruktion

Dette gælder også ved arbejde på tage!



AM-koordinatoren som mediatorAM-koordinatoren som mediator

Dialog med både projekterende og bygherre om
• Sikker indretning af potentielle arbejdspladser
• Praktiske muligheder for individuel sikring
• Hensigtsmæssige adgangsveje

Gennemtænkte løsninger giver færre problemer i driftsfasen
– og så gør de journalen kortere og enklere



De største, fleste og farligste ulykker og ulykkesrisici
i forbindelse med tagarbejde

… en subjektiv, men erfaringsbaseret ‘opgørelse’
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NedstyrtningsfareNedstyrtningsfare

• Manglende eller mangelfulde kollektive
sikkerhedsforanstaltninger fx tagskærm

• Personlige værnemidler fx falddæmpende
eller faldhindrende udstyr brugt forkert eller
slet ikke brugt

• Manglende eller fejlagtig vurdering af eksi-
sterende tags bæreevne (gennemstyrtning)

• Manglende afdækning af udsparringer og
‘huller’ fx til trapper eller elevatorer o.l.

• Usikre og ikke-lovlige adgangsveje eller
flugtveje



Andre risici på tagetAndre risici på taget

• Usikkert fodfæste og gennemtrædning, fald
og snublen på fx spær
– særligt når man ikke har fat med begge
hænder på hældningstage.

• Ulykker med værktøj fx sømpistol, rundsav og
vinkelsliber ved arbejde på hældningstage

• Fysiske belastninger af bevægeapparatet og
belastende arbejdsstillinger

• Varmt arbejde og brand (forsikringssager)



Tak for opmærksomheden
Kontakt mig gerne på kabel@pc.dk eller 40 15 74 64


