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 Risiko-områder

 Oplægning af åse og lægter

 
 
Oplægning af trædesikkert 

 underlag

 Oplægning af undertag

 Oplægning af skifre og 
 bølgeplader

 
 Nedstyrtning fra randzone
 (gavl og udhæng)

 Nedstyrtning ved tagfod

Sikkerhedsforhold ved oplægning og reparation af Fibercement tage

Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
Hvor personer kan falde mere end 2 m ned skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger mod person-
nedstyrtning, der f.eks. kan bestå af stilladser, skærme, tagstiger, transportable personløftere med arbejds-
platform (lift), sikkerhedsnet, faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyr må kun anvendes ved kortvarige arbej-
der, under 4 mandetimer.

Trædesikkert underlag giver mulighed for anvendelse af Eternit tagplader, oplagt med  
understøtningsafstand på 1,07 m, ved alle taghældninger. Trædesikkert underlag forhindrer nedstyrt-
ning ved gennemtrædning på allerede oplagte plader, men må ikke forveksles med sikkerhedsnet. Visse 
trædesikre underlag er tillige godkendt som erstatning for sikkerhedsnet, f.eks. DE-flex stålnet.

Eternit B9-S bølgeplader med indestøbte strips er godkendt til oplægning med understøtningsafstand 
på 1,07 m uden trædesikkert underlag.

Sikkerheden i forbindelse med oplægning af trædesikkert underlag følger principielt  
reglerne som anført under       .

Oplægning af undertag sker almindeligvis før lægtning, og sikkerheden i forbindelse  
med oplægningen vil derfor følge reglerne som nævnt under       .

Ved oplægning af tagplader og ved færdsel på det færdige tag kan der, hvor lægteafstanden er over 460 
mm, sikres mod gennem styrtning ved brug af gangbroer. Gangbroerne skal være forsynet med forsvar-
ligt rækværk ud mod åbent tag, kombineret med ophængning af sikkerhedsnet mellem gangbroerne. 
Rækværker, der skal beskytte mod nedstyrtningsfare, skal mindst bestå af hånd liste, knæ liste og fodliste.

Ved arbejde på tage i forbindelse med reparation og vedligehold, skal der, hvor lægteafstanden er stør-
re end 460 mm, være etableret trædesikkert underlag eller anden form for sikkerhed mod gennem-
styrtning i taget.

Tagets randzone frembyder en særlig risiko for at styrte ned i et frit fald.

Arbejde på udhæng, gavle o.lign. hvor der er fare for at falde mere end 2 m, skal sikres  
ved stillads opsat ved udhænget, gavlen m.v.

Ved kortvarige arbejder (under 4 mandetimer) kan benyttes faldsikringsudstyr  
(sikkerhedsbælte med -line).
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Ved oplægning af et Fibercement bølgetag og skifer skal gældende regler og lovgivning om sikkerhed altid følges. 
Opmærksomheden henledes særligt til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 samt At-vejledning A.2.1  
November 2005 - 3. udgave juni 2008

 15°- 33°
  Hvis tagfod er mere end 2 m og 

arbejdsstedet mere end  
5 m over omgivende under lag, 
skal der sikres med stillads og/
eller skærm i 1 m højde over tag-
fod.

 34°- 59°
  Hvis der arbejdes mere end 

5 m over den sikring der er 
etab leret ved tagfod, skal der 
anbringes skærme for hver 
5 m i lodret afstand over nær-
meste skærm.

 60° og derover
  Som for 34°-59° dog såle des, at 

der anbringes  skærme for hver 2 
m i lodret afstand over nærmeste 
skærm.
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Hvis taget er glat skal der i alle tilfælde tilligemed anvendes tagstiger.
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Se anvisninger på bagsiden
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Anvisning mod nedstyrtning

  I tvivlstilfælde henvises til ARBEJDSTILSYNET’s 
  anvisninger – se www.at.dk

Ved renoveringsarbejde gælder principielt samme sikkerhedsregler som ved 
nybyggeri, men kun i få tilfælde vil det være muligt at op hænge f.eks. sikker-
hedsnet.

Før tagarbejde iværksættes bør følgende forhold nærmere undersøges:

– understøtningsafstand (lægte- eller åseafstand) 
– evt. trædesikkert underlag 
– faldhøjde (afstand til sikkert dæk eller terræn)

Benyt stillads eller tagstiger i kombination med kanthæk eller lift . 
Ved reparationer o.lign. af kortere varighed (højst 4 timer i alt) kan der 
ved vanskeligt tilgængelige steder bruges sikkerhedsbælte med line. 

Et kortvarigt arbejde på tagudhæng o.lign. kan udføres fra brede, 
plane udhæng (altanplader o.lign.) eller gennem vinduesåbninger, når 
der anvendes sikkerhedsbælte med line.

Gangveje kan bestå af tagstiger fastgjort henover tagryggen kombineret 
med ophængning af sikkerhedsnet. Støt aldrig en tagstige mod tagrenden 
(rendejern kan være gennemtæret).

Ved transport af store tagplader bør gangveje sikres med rækværk. Ved 
særlig nedstyrtningsfare opsættes rækværk på begge sider.

Langs tagkanten skal der monteres en sikring mod nedskridning, 
f.eks. i form af en bræddeskærm. Materialer og værktøj skal sikres 
mod at glide ned eller kastes ned af vinden.

Lift kan anvendes, hvor det er svært at opstille stillads. Ved arbejde fra lift i mere end 2 meters højde, skal der fra bun-
den af arbejdsstedet, som sikkerhed mod nedstyrtning, være et 
sikkerhedsværn, der rækker minimum 2 meter ud på hver side. 
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