
 

PSS – Plan for sikkerhed &sundhed. (APV) 

 

 

Facadearbejde m.m. 

 

Der anvendes de udleveret sikkerhedssko ved alt stilladsarbejde og hvor dette er påkrævet. 

Der anvendes den udleveret hjelm overalt hvor der er fare for hovedskader og hvor dette er 
påkrævet. 

Der anvendes den udleveret refleksvest overalt, hvor der er fare for påkørsel, i lygtetændingstiden. 

Det udleveret faldsikringsudstyr skal anvendes korrekt og altid under montage og demontage. 

(altid krog med falddæmper) 

Altid adgangsveje på hele stilladset. 

Man skal være fuldt sikret i åbne felter, indtil at der monteret min. En håndliste. 

Ved evt. Snerydning på Aquaplader skal man være sikret mod nedstyrtning. 

Ved styrt i sele, trækkes kollegaen så hurtigt som muligt,  

ind på stilladset. Og der ringes 112 og derefter til firmaet. 

Aquaplader skal altid sikres. 

Ved opsætning af rammestillads, uden opskydeligt rækværk, sættes yo-yo i trekanten på rammen, 
dette gøres efter montage af skinne, stemmegaffel og første ramme. 

Ved opsætning af +8 / Haki Uden opskydeligt rækværk, monteres yo-yo, enten på søjlen eller i 
længdebjælken, +8 / Haki monteres efter ramme/hegn metoden. 

Kørsel i Herlev hejs forgår kun under montage og demontage af denne. 

Der må kun benyttes håndhejs til mindre eftermonterings opgaver som f.eks. plastik, net, skakt, 
svært fremkommelige steder eller efter aftale. 

Rækværk på Herlev hejs skal sikres med splitter. 

 

 

 



 

 

Herlev hejset skal være i bund før man demontere den sidste fastgørelse. 

Konsoldæk eller indv. Hegn pr. 4 m før montage af fastgørelser. Se evt. Branchevejledning. 

 

Ved dækforskydning på mere end 0,5 m monteres en håndliste. Ved 2 m eller mere monteres 
håndliste og knæliste. (vær opmærksom ved konsolflyt) 

Der monteres stige til forskudt konsoldæk over 0,5 m 

Træstiger skal monteres korrekt. 

 

Max kørsel på pladser 10 kmt. Eller efter lokale anvisninger. Adgangsveje for gående og kørende 
trafik skal respekteres.  

Når der bakkes med lastbil, skal makkeren gå bag. 

Holder lastbilen ikke efter reglerne skal denne afmærkes. 

Brandveje skal altid holdes fri. 

Når der kranes skal alle sikkerhedsbestemmelser overholdes såsom afspærring, korrekt anhugning, 
hjelm m.m. 

Adgang forbudt skilt skal altid monteres på stilladset ved opstart, når arbejdet er færdigt påsættes 
korrekt udfyldt grønt skilt. 

Brug din sunde fornuft og tag hensyn til andre. 

Brug tekniske hjælpemidler hvor det er mulig, for at undgå tunge løft. 

Kun opstillede/anviste toiletter bruges. 

Alkohol og andre rusmidler er forbudt i arbejdstiden, rygning foregår på anviste steder. 

Gældende regler og bekendtgørelser skal i øvrigt altid overholdes, ellers kan dette medføre 
bortvisning. 

Ved spørgsmål om overstående eller andet kontaktes  

Konduktør:   Allan Ortved 29 45 94 01 / ako@bera.dk  


