Sikring ved

arbeid på tak
minimumskrav
Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak.
Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en
sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i
arbeidsmiljøregelverket. Dokumentet er ment som et
hjelpemiddel. I tillegg til disse minimumskravene plikter
aktørene å opptre i tråd med gjeldende regelverk.
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Utarbeidelsen av dokumentet

Tiltak før arbeidene starter

Dette «God praksis»-dokumentet er utarbeidet i et samarbeid
mellom Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og
Arbeidstilsynet.

Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte hvor kollektive
vernetiltak skal prioriteres. Arbeidsgiver skal velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge
arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden. Dersom flere
yrkesgrupper arbeider samtidig på samme område, skal det
benyttes kollektiv sikring.
For at arbeid på tak skal være trygt, må de som utfører det
ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og erfaring, bl.a. i bruk av
personlig fallsikringsutstyr,
Forut for alle arbeider på tak skal det gjennomføres en risikovurdering, ev. «Sikker Jobb Analyse» (SJA). Dette skal resultere i planer og tiltak som reduserer risikoen ved takarbeidet.
For eksempel kan en komme frem til at det vil være nødvendig
å bruke personlig fallsikringsutstyr på skrått tak, selv om det er
sikret med rekkverk/stillas ved takkanten. SJA skal gjennomgås med alle som er involvert i arbeidsoperasjonen. Risiko-

Omfang og avgrensning
Dokumentet omfatter sikring ved arbeid på tak ved alle former
for oppføring av nye bygninger (tilbygg, påbygg og nybygg) og
arbeid på eksisterende konstruksjoner. Dokumentet beskriver
sikringen fra og med oppstart av arbeidet til og med ferdigstillelse av arbeidene på tak, inkludert beslag.

Innhold
Dokumentet er ment å gi byggherrer, arbeidsgivere og arbeidstakere som skal utføre arbeider på tak, veiledning i hvordan
sikringen skal utføres for å oppfylle krav i lov og forskrifter.

Dette dokumentet beskriver God praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og
trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.
Dokumentet God praksis frikjenner ikke aktørene for den alminnelige plikt til å opptre i tråd med gjeldende regelverk til
enhver tid, det er ment som et hjelpemiddel.
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Midlertidig arbeid

Bruk av personlig fallsikringsutstyr

For midlertidige arbeider tillates det at det benyttes personlig Alt personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjelfallsikringsutstyr som eneste sikring, men for at arbeidet skal dende standarder.
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