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Säkra takarbeten
Takarbeten kan vara farliga 
och det är viktigt att ha en 
bra säkerhetsnivå, oavsett 
hur lång- eller kortvarigt ar-
betet är. Det här faktabladet 
innehåller grundläggande 
råd om säkra takarbeten, 
men ger inga detaljerade an-
visningar. Om du vill ha mer 

ingående rådgivning rekommenderar vi att du tar kontakt 
med den ansvariga myndigheten eller någon branschorga-
nisation innan du påbörjar arbetet.

Förebyggande åtgärder vid takarbeten

Är arbetet nödvändigt?

Det bästa sättet att förebygga fall eller genomtrampning är att 
över huvud taget inte gå upp på taket. Om arbetet måste 
göras; går det att göra utan att gå upp på taket, eller går det 
att minska den tid som tillbringas på taket? Exempelvis kanske 
det går att montera delar av taket på marknivå för att man skall 
behöva tillbringa så lite tid som möjligt uppe på hög höjd.

Innan arbetet påbörjas

En riskbedömning bör göras för alla takarbeten innan arbetet 
påbörjas. Nödvändig utrustning, lämpliga försiktighetsåtgärder 
och arbetsmetoder bör finnas på plats och arbetstagarna 
måste ha fått tydliga instruktioner och utbildning. Alla 
takarbeten, även kortvariga (som varar i minuter snarare än 
timmar), måste planeras noggrant för att minimera riskerna för 
arbetstagarna.

Förhindra fallolyckor

Om det finns fallrisk under takarbetena eller medan man tar sig 
upp på eller ner från taket, bör man vidta lämpliga 
skyddsåtgärder. Kollektiva åtgärder för att förhindra fallolyckor, 
beroende på vad man kommit fram till vid riskbedömningen, 
bör vidtas i första hand, och därefter kompletteras med 
personlig skyddsutrustning. All skyddsutrustning för att 
förhindra fallolyckor (t.ex. skyddsräcken) bör vara tillräckligt 
hållfast för att förhindra eller hejda fall och förhindra att 
arbetstagarna skadas.

Fallskydd bör finnas på plats innan arbeten på hög höjd 
påbörjas och vara kvar till dess att arbetena är slutförda. 
Hänsyn bör tas till väderleksförhållanden under takarbeten – is, 
väta och blåst kan innebära avsevärt större risker för att 
människor eller material skall falla ner.

Nedfallande material

Nedfallande material kan döda. Ingenting bör kastas ned från 
ett tak. Vidta följande åtgärder:

■  Använd avskärmade störttrummor i gummi, eller fira ner 
materialet till marken.

■  Låt det inte bli några ansamlingar av material som kan falla 
ner.

■  Förhindra tillträde till farliga områden under eller intill takar-
beten.

■  Använd skyddsnät, täckta gångvägar eller liknande skydds-
anordningar för att förhindra att nedfallande material orsakar 
skador.

■  Undvik så långt det är möjligt att ta upp stora och tunga 
föremål på tak.

■  Se till att allt material förvaras korrekt, särskilt när det är 
blåsigt.

Utbildning
Den som skall arbeta på tak behöver ha tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. 
Arbetstagarna behöver utbildning för att kunna identifiera 
risker, förstå de arbetsmetoder som skall användas och ha den 
kunskap och förmåga som krävs för att utföra arbetena, t.ex. 
att sätta upp skyddsräcken, använda mobila arbetsplattformar 
eller montera och använda personlig fallskyddsutrustning.

Olika slags tak

Platta tak

Arbete på platta tak innebär stora risker. Man kan falla

■  från kanten på ett tak,
■  från kanten där arbetet pågår,
■  genom öppningar, hål eller bräckliga takfönster och 

lanterniner.

Förebyggande åtgärder skall vidtas vid arbeten på platta tak 
där det finns fallrisk. Skyddsåtgärder kan behöva vidtas vid 
takkanter, öppningar, tillträdesleder till taket och där det finns 
bräckliga takfönster och lanterniner.

Lutande tak

På lutande tak kan man falla

■  från takfoten,
■  genom att halka nedför taket och sedan över takfoten,
■  genom att trampa igenom taket,
■  från gaveln.

Skyddsräckena måste vara tillräckligt starka för att hålla om en 
människa faller mot dem. Ju längre och brantare lutningen är, 
desto starkare måste skyddsräckena vara. Motordrivna 
arbetsplattformar kan vara ett alternativ för att ge en säker 
arbetsplats på taket. De kan vara särskilt användbara för 
kortvariga arbeten och under rivning, då det blir hål i taket.

Säkra tillträdesleder och arbetsplatser bör finnas. Eftersom 
takpannor kan vara hala, kan det krävas takstegar eller liknande 
utrustning.

Bräckliga tak

Ett bräckligt material är ett material som inte har tillräcklig 
bärighet för en person som bär med sig en börda. Många 
takkonstruktioner är eller kan bli bräckliga. Material som 
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asbest, cement, glasfiber och plast blir i allmänhet mer bräckligt 
med åldern och plåt kan rosta. Plåt på dåligt reparerade tak 
kanske inte har tillräckligt med stöd. Tak kan också ha bräckliga 
områden (t.ex. takfönster eller lanterniner), som inte direkt går 
att upptäcka, och de kan vara tillfälligt bräckliga, framför allt 
under byggnation.

Ett bräckligt tak är inte en säker arbetsplats och bör inte 
beträdas utan lämpliga skyddsåtgärder.

Industritak

Arbete på stora industritak innebär fallrisk

■  från takets kant,
■  genom hål i delvis färdigställda tak,
■  genom undertak,
■  från kanten när det inte går att undvika oskyddade hål,
■  från bjälklag vid utläggning av plåtar,
■  genom bräckliga eller tillfälligt skyddstäckta takfönster eller 

hål.

Med god planering kan riskerna med arbeten på industritak 
minskas betydligt. Viktiga faktorer:

■  Minska behovet för arbetstagarna att röra sig uppe på taket 
genom att
• använda lastkajer så mycket som möjligt,
• se till att rätt plåtar levereras på rätt plats i rätt tid,
• anordna tillträdeslederna så att de ger en god arbetsställ-

ning.
■  Minska fallriskerna genom att tillhandahålla en säker 

arbetsplats, hellre än att lita till att skyddsräcken skall stoppa 
ett fall.

Arbete på befintliga tak

Den här typen av arbete omfattar inspektion, underhåll och 
rengöring samt renovering, nedmontering och rivning. Det är 
inte ovanligt att icke-specialister, som städare, vaktmästare eller 
vicevärdar sköter inspektions- och rengöringsarbetena. Sådant 
arbete bör inte göras utan riskbedömning, noggrann planering, 
förebyggande åtgärder och övervakning.

Vid planering av underhåll, reparation eller rivning av tak bör 
man ta hänsyn till hur material skall avlägsnas från taket och 
hur det skall lagras. Skyddsanordningar för att skydda 
arbetstagarna från fall skall finnas på plats under hela 
rivningsarbetet. Det är mycket viktigt att det finns en säker 

arbetsplanering för att riva och montera ned tak och 
takmaterial.

Lagstiftning

Detta är de viktigaste EU-direktiven som berör takarbete:

■  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder 
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet.

■  Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav 
för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga bygg-
arbetsplatser.

■  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG av den 
27 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 89/655/EEG om 
minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares 
användning av arbetsutrustning i arbetet.

EU-direktiven fastställer miniminormer för arbetsmiljön och 
införlivas i alla medlemsstaters lagstiftning. Den nationella 
lagstiftningen kan ha strängare krav, så kontrollera alltid med 
den ansvariga myndigheten i ditt land.

Ytterligare information

Det här faktabladet har tagits fram som stöd för Europeiska 
arbetsmiljöveckan 2004. Andra faktablad i serien och ytterligare 
information om byggsektorn finns på Internet 
(http://ew2004.osha.eu.int). Den här webbplatsen uppdateras 
och utvecklas kontinuerligt. Information om EU:s 
arbetsmiljölagstiftning finns på Internet  
(http://europe.osha.eu.int/legislation/).

Europeiska arbetsmiljöbyrån
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tfn (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Planera arbete på gamla tak

Arbeten på gamla tak kräver noggrann planering. Man 
måste

■  identifiera bräckliga delar av taket,
■  se vilka förebyggande åtgärder som måste vidtas,
■  samråda med kunden (vid behov),
■  i vissa fall göra en strukturöversyn,
■  alltid göra en riskbedömning.

Samråd

Samråd med arbetstagarna är obligatoriskt. Genom att ta 
till vara arbetstagarnas kunskap kan man lättare identifiera 
riskerna och ta fram lösningar. Arbetstagarna måste få yttra 
sig om arbetsmiljöåtgärder och även innan ny teknik eller 
nya produkter införs. Samråden bidrar till att öka 
arbetstagarnas vilja att följa arbetsmiljöbestämmelserna 
och att göra förbättringar.
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