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Faldsikring på tage
 Projekterende

Kapitel 2 - Den projekterendes pligter

§ 6. Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med sine angivelser i 
projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse 
med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

Stk. 5. Den projekterende af et teknisk hjælpemiddel eller et produktionsanlæg, 
skal med sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen 
kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, det færdige produkt 
samt tage højde for forudseelige risici i forbindelse med driften heraf. 

§ 12. Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, skal som en del 
af projektmaterialet levere en beskrivelse/liste af bygningens eller anlæggets 
karakteristika i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden ved 
arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågældende bygning eller 
anlæg.
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Men de skal jo nok hjælpes lidt ☺



Faldsikring på tage

• Under byggeriet
• Reparation
• Vedligehold / service
• Inspektion
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Forskellige regler – og 
så måske ikke, alligevel



Hvad siger reglerne
 Helt overordnet

Bekendtgørelse 559 af 17 juni 2004

Arbejdets udførelse
§ 13. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres:

1. at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for 
sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, ulykker 
hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende
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Det plejer at være et godt argument – hvis man 
spørger bygherren om det kan være rigtigt at de 
håndværkere som skal vedligeholde, skal 
overtræde arbejdsmiljøloven, med risiko for 
ulykker, bøder eller påbud, for at vedligeholde hans 
hus?



Hvad siger reglerne
 Hvad er et byggeri?

Bekendtgørelse 1516 af 16 december 2010

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for bygge- og anlægsarbejde 
(byggepladser), hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiver 
selv eller af selvstændige uden ansatte.

Stk. 4. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse

1. Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og 
konstruktioner, herunder montagearbejder, 

5. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og 
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Hvad siger reglerne
 Solceller, Byggeplads??
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Et solcelleanlæg anses ikke som en maskine efter 
maskindirektivet, selvom solcelleanlægget nok er CE-
mærket efter direktivet. F.eks. kan der være en 
kompressor som er CE-mærket. 

Anses hele solcelleanlægget ikke som en maskine, vil 
det kunne opfattes som en konstruktion, hvorfor det 
falder inden for byggepladsbekendtgørelsen og 
dermed bygherrebekendtgørelsen, her § 4 stk.1 nr. 1.



Hvad siger reglerne - §37
 Der er 2 regler

Bekendtgørelse 1516 af 16 december 2010

§ 37. Ved arbejde og færdsel i og på bygninger og konstruktioner m.v., på 
arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje o.l. samt i øvrigt, hvor der 
er risiko for nedstyrtning eller gennemstyrtning, skal der, hvor det er nødvendigt af 
hensyn til de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, etableres kollektive 
sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. rækværk, skærme eller net, der effektivt sikrer 
mod nedstyrtning eller gennemstyrtning. Ved arbejde og færdsel på tage skal der 
træffes sikkerhedsforanstaltninger som angivet i § 38. 
(der findes ingen 2 meter regel mere)

Stk. 4. Faldsikringsudstyr kan kun vælges til arbejdsopgaver, hvor sikkerhedsforanstaltninger til 
kollektiv beskyttelse, f.eks. rækværk, skærme og net, ikke med rimelighed kan anvendes på grund af 
arbejdets art og karakter. (4 timers reglen gælder ikke for arbejde i og på bygninger)
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Er reglerne overholdt?
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Er reglerne overholdt?
 Det kan lade sig gøre ☺
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Hvad siger reglerne - §38
 Byggeplads, specifikt for tage

Bekendtgørelse 1516 af 16 december 2010

§ 38. Ved arbejde og færdsel på tage, skal der alt efter tagets hældning træffes 
følgende kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra tagkant og 
tagfod: …………

I AT-vejledning 2.4.2 står der:

Ved ”tag” forstås i denne vejledning tagbeklædning og underlag for tagbeklædning, herunder fx lægter, samt brædde-
og pladeundertag. Konstruktioner, der bærer et tag som fx spær og bjælker, er ikke omfattet af vejledningen.

Svar fra Kell Guldager:

Arbejdstilsynet har, fordi der er to bestemmelser, været nød til at beskrive i At-vejledningen for tagarbejde, hvornår 
det er § 38 der gælder i stedet for § 37, som er den generelle regel. Vi har som du referer angivet at § 38 gælder, når 
der skal arbejdes eller færdes ovenpå tagbeklædning eller underlag for tagbeklædning, herunder lægter, samt brædde-
og pladeundertage. § 38 gælder derfor fx også ståltrapezplader, hvorpå der direkte ovenpå pladerne lægges hård 
isolering og her ovenpå en tagmembran fx tagpap. Det betyder så også, at det øverste betondæk på et 
betonelementhus, hvor der pålægges hård isolering og fx tagpap, er det ligeledes § 38, der er gældende.
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Hvad siger reglerne
 Byggeplads, specifikt for tage

Bekendtgørelse 1516 af 16 december 2010

1) Taghældning under 15º: Hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over det omgivende underlag, skal der langs kanten 
opsættes rækværk eller anden lige så effektiv sikring. Hvis tagarbejdet foregår på skridsikkert underlag og under gode 
vind- og vejrforhold, kan højden hæves til 5 meter. Hvis arbejdet kan udføres, uden at det er nødvendigt at komme 
nærmere end 2 meter til tagkanten, kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering af arbejdsstedet.
Færdsel må ikke finde sted uden for markeringen.

Stk. 5. Sikkerhedsforanstaltninger som angivet i stk. 1 - 4 skal også træffes ved mindre faldhøjde end angivet i disse 
bestemmelser, hvis der på grund af arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art eller andre forhold er særlig fare for 
nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. 

Stk. 8. Kollektive sikkerhedsforanstaltninger kan undlades, hvis arbejdet er kortvarigt og udføres med anvendelse af 
egnet faldsikringsudstyr. (her kan 4 timers reglen stadig bruges)

14 - Jørgen B. Harder



Hvad siger reglerne
 Byggeplads, Adgang til taget

Bekendtgørelse 1516 af 16 december 2010

§ 51. Hvor der er jævnlig færdsel af personer fra et niveau til et andet, skal der etableres hensigtsmæssige 
adgangsveje, f.eks. i form af trapper, elevatorer eller ramper.

§ 53. Permanente trapper skal etableres så tidligt som muligt. Elevator skal etableres til steder, hvor der i mere end 2 
måneder foregår arbejde i en højde af mere end 25 meter over terræn, hvis det er teknisk og praktisk muligt…..

§ 54. Stiger skal være fastgjorte og opstillede med hensigtsmæssig hældning og således, at der er håndfæste ca. 1 
meter over øverste niveau.

§ 55. Afhængig af arbejdets art og forholdene i øvrigt skal der være et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange af 
en sådan beskaffenhed og placering, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Elevator 
accepteres ikke som flugtvej. 
Stk. 5. Nødudgangsdøre må ikke være lukket på en sådan måde, at personer, der har behov for at benytte dem i 
nødstilfælde, ikke kan åbne dem straks og uden besvær
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Det gælder jo så også adgang til taget, i 
driftsituation



Hvad siger reglerne
 Byggeplads, Adgang til taget
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Hvad siger reglerne
 Byggeplads, Adgang til taget
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Hvad siger reglerne
 Byggeplads, Adgang til taget
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Pas på røgopluk ikke spærre for adgang
Skal kunne tåle at blive anvendt ”dagligt”



Hvad siger reglerne
 Faste arbejdssteder
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Bekendtgørelse 96 af 13 feb. 2001
Faste arbejdssteders indretning
§ 14. Bygningsdele, bedriftsindretninger, tekniske anlæg, installationer og lignende, 
som regelmæssigt eller tilbagevendende skal være tilgængelige for eftersyn, rensning 
og justering, skal i nødvendigt omfang være udstyret med forsvarlige adgangsveje og 
arbejdsplatforme til brug herfor.



Hvad siger reglerne
 Skiftende arbejdssteder
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Bekendtgørelse 290 af 5. maj 1993
Skiftende arbejdssteder

Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser
§ 5. Arbejdsgiveren skal, inden et arbejde iværksættes og under arbejdet, vurdere, om 
forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyn til det arbejde, 
der skal foregå, og hvis dette ikke er tilfældet, sørge for, at forholdene i det omfang, det 
er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Det betyder vel at hvis ikke vi sikre 
ordentlige adgangsforhold, og forsvarlig 
faldsikring, så skal arbejdsgiver sige nej tak 
til arbejdet



Hvad siger reglerne
 Skiftende arbejdssteder
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At-vejledning B.1.3
Maskiner og maskinanlæg

8. Platforme, gangbroer og adgangsveje
8.1. Store maskiner og maskinanlæg skal have platforme, gangbroer og adgangsveje, så 
betjening, smøring, tilsyn, justering osv. kan ske farefrit og på bekvemmest mulige måde……..

8.7. Som adgang til platforme og gangbroer, der er placeret mere end 0,5 m over terræn eller 
andet plan, skal der normalt findes trappe……..

8.9. Hvis det af tekniske grunde er nødvendigt at bruge lejder, skal den være sikkert fastgjort. 
Skrå lejdere skal have håndliste i begge sider……..

8.10. Ved lejdere op til 2 meters højde skal mindst 1 håndliste eller den ene vange gå ca. 1 m 
op over det plan, som lejderen fører til, eller der skal findes anden egnet støttemulighed. Ved 
lejdere på mere end 2 m skal begge vanger eller håndlister gå ca. 1 m op over det plan, som 
lejderen fører til, eller også skal der findes anden egnet støttemulighed…….



Hvad siger reglerne
 Vedligehold / Drift, Maskinanlæg
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Hvad siger reglerne
 Vedligehold / Servicearbejde
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Hej Jørgen

”Ved servicearbejde, der skal udføres på taget, fx udskiftning af filtre i ventilationssystemer og som 
er reguleret af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning vil der normalt være krav om, at 
der angives adgangsvej på taget fra opgangssted til servicestedet og denne indrettes, så færdsel kan 
ske forsvarligt på denne. Her kan det også anbefales, at der skiltes ved opgangsstederne til taget 
med angivelse af, at færdsel uden faldsikringsudstyr ikke må ske på den udvendige side af det 
monterede faldsikringssystem.
I øvrigt vil omfanget af beskyttelsesforanstaltninger altid bero på en konkret vurdering, bl.a. ud fra 
hvad der skal laves, underlaget der skal ske færdsel på, bygnings højde, beskaffenhed og placering i 
relation til omkringliggende bygninger og vejrliget mv.”

MVH
Arbejdstilsynet



Hvad siger reglerne
 Vedligehold / Servicearbejde
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Dette betyder at det ikke er nødvendigt at anvende faldsikring, så længe 
man er på "den rigtige side" En instruktion kombineret med markering og 
skiltning er OK, hvis faldsikringsudstyr er tilgængeligt.

Hvis det må forventes at der vil skulle ske arbejde (rensning af tagbrønde, 
inspektion eller lign.) nærmene kanterne end de 2 meter, skal der etableres 
faldsikringsudstyr. Faldhindrende udstyr skal vælges fremfor faldstandsende. En 
faldsikringswire 2 meter fra kant, kan samtidigt anvendes som markering af 
hvortil man må færdes uden sele.

Der skal min være 2 sæt faldsikringsudstyr til rådighed, så det er muligt at 
evakuerer en tilskadekommen person.



Hvad siger reglerne
 Vedligehold / Drift, Elevator
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Hej Jørgen

Adgangsvejen til maskinrummet skal kunne anvendes under alle vejrforhold og på alle tider af 
døgnet, da elevatormontøren skal kunne komme frem og frigøre elevatoren, hvis elevatoren er 
stoppet og der sidder personer indespærret i elevatorstolen.
Det er Arbejdstilsynets vurdering, at nedenstående foranstaltninger skal, som minimum, være truffet 
for at ovenstående krav er opfyldt:

1. Adgangsvejen på taget skal være markeret og belyst, når den skal benyttes.
2. Adgangsvejen over taget skal kunne benyttes under alle vejrforhold. Elevatormontøren skal 

derfor, som minimum, have en håndliste, han kan holde fast i, da det må forudses, at taget kan 
være glat om vinteren og at det kan blæse meget, når han skal frem til maskinrummet.

3. Hvis adgangsvejen ligger nærmere end 2 m fra tagkant skal rækværket bestå af håndliste, 
knæliste og fodliste. 

Med venlig hilsen
Kurt Andersen
Arbejdstilsynet
Kontor for videngrundlag



Hvad siger reglerne
 Inspektion
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Gammel BAR-vejledning



Hvad siger reglerne
 Inspektion
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Hej Ulla

Jeg har drøftet det med vores jurist og på den baggrund har jeg udarbejdet dette uddybende svar på dit spørgsmål og et forslag til stramning af teksten i vejledningen, så det bliver mere klart, under hvilke 
betingelser arbejdet kan udføres uden at etablere sikring jf. § 38 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Hvis arbejdet med besigtigelse, fejlfinding, opmåling eller lignende arbejde udføres i forbindelse med opførelse og ændringer af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder, eller i forbindelse med 
reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte, eller i forbindelse med nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf, vil arbejdet på taget være reguleret af § 38 i bekendtgørelse om 
bygge- og anlægsarbejde, hvorefter der skal sikres mod nedstyrtning. Jf. § 38, stk.1, nr. 1 kan sikring ved tagkanten erstattes af en tydelig holdbar markering af arbejdsstedet opsat mindst 2 meter fra 
tagkanten, og der må ikke ske arbejde eller færdsel uden for markeringen.

Består arbejdet af en inspektion af taget e.l. som beskrevet i dit spørgsmål og arbejdet er meget kortvarigt, er det Arbejdstilsynets praksis at acceptere, 
at der ikke opstilles en tydelige holdbar markering eller rækværk, under forudsætning af, at der ikke sker arbejde eller færdsel tættere end 2 meter fra 
tagkanten og der er gode vind og vejrforhold. Denne praksis bygger på en proportionalitetsbetragtning, hvor inspektionsarbejdet kan gøres hurtigere end 
arbejdet med opstilling af den tydelige holdbare markering, der jo må opstilles uden anden sikring, så længe de beskæftigede på taget ikke kommer 
tættere på tagkanten end 2 meter.

Det vil derfor være relevant at indsætte ordene ”meget kortvarigt” i teksten. Det kan fx gøres ved at skrive – ”Når det i forbindelse med besigtigelse, 
inspektion, fejlfinding, opmåling eller lignende meget kortvarigt arbejde er nødvendigt at færdes på tage under 150, kan det ske uden de 
normalt krævede sikkerhedsforanstaltninger, hvis færdslen ikke foregår nærmere end 2 meter fra tagkanten. Det er en forudsætning, at 
arbejde og færdsel sker under gode vind og vejrforhold og taget ikke er glat. Ligeledes er det en forudsætning, at tagfladen er 
bæredygtig, så der er sikret mod gennemstyrtning. Det gælder også under arbejde med opstilling af en tydelig holdbar markering. 
Færdsel fra adgangsvej og 2 meter ind på taget kan også ske uden de normale sikkerhedsforanstaltninger, hvis det i øvrigt kan ske uden 
fare for nedstyrtning”. 

Mvh
Kell Guldager Petersen
Arbejdstilsynet – Arbejdsmiljøfagligt Center



Faldsikring på tage
 Hvad kan vi som koordinator?

Gå i dialog med de projekterende, brug ovennævnte argumenter for at sikre:

• Ordenlige adgangsveje

• Kollektiv beskyttelse hvis muligt (murkrone eller lignende)

• Hvis det ikke er muligt, så sikre at man kan færdes, og arbejde på taget uden 
faldsikring. (alt der kræver vedligehold trækkes 2 meter ind)

• Altid faldhindrende, frem for faldstoppende.

• Sikre at bygherren er oplyst om konsekvensen af hans valg (vedligehold kan 
blive meget dyr)

• Beskriv konsekvensen i journal.
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Faldsikring på tage
 Hvad kan vi som koordinator
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Faldsikring på tage
 Hvad kan vi som koordinator
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Faldsikring på tage
 Hvad kan vi som koordinator
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Faldsikring på tage
 Hvad kan vi som koordinator
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Faldsikring på tage
 Hvad kan vi som koordinator
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?
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