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1. Nettet skal ophænges så tæt som muligt under arbejdsstedet, højst 6 meter under arbejdshøjde. 

2. Nettet skal rage mindst 2 m. + 1/5 af ovennævnte afstand uden for yderste arbejdssted 

3. Man hænger først et hjørne af nettet op og fortsætter herefter rundt. Bind bindelinerne om åse og spær, men ikke 

til skarpe kanter, da linerne ellers går i stykker. Hvis der ikke er tilstrækkelig fastgørelsespunkter til at alle 

bindelinerne kan fæstnes direkte til disse, maks. 2,5 meter mellem hver, kan der udspændes en wire, hvortil 

bindelinerne kan fastgøres.  

Fastgør så vidt muligt bindelinerne i en retning vinkelret ud fra nettet.  

 

4. Der skal altid være en frihøjde på mindst 2 meter under nettet. 

5. Nettet må ikke slæbes over skarpe ru overflader og skal opbevares i skygge. 

6. Afprøvning af prøveliner: Arbejdstilsynet kræver, at de til nettet fastgjorte prøveliner afprøves med visse 

mellemrum, for at det herved kan kontrolleres, at nettet endnu har sin fulde styrke. 

 

7. En prøveline må ikke afklippes før den skal prøves. Afprøvningen kan udføres på Dansk Teknologisk Institut (DTI)  

Første prøveline sendes direkte fra Strandby Net til DTI. Certifikat samt omkostninger på test fremsendes direkte til 

kunden.  Anden prøveline afklippes, når nettet tages i brug på en ny opgave eller min. en gang årligt. O.s.v. til alle 

prøveliner er brugt. 

 

8. Nettet skal kasseres når en kontrolleret prøvelines brudstyrke er mere end  25 % mindre, end brudstyrken fra første 

testline. Eks. Første prøveline sendes direkte fra Strandby Net bliver testet til en brudstyrke 2041 Newton, 

efterfølgende line sendes direkte fra kunden til DTI, denne brudstyrke må ikke være under 1530 Newton 

 

9. Hver gang nettet skal i brug kontrolleres det af en velinstrueret person ved grundig gennemsyn af såvel maskeliner, 

grænseliner og bindeliner og herunder alle samlinger og knuder, at nettet ikke er slidt eller på anden måde 

beskadiget, f.eks. ved kemikalier, varme eller lys. Dette eftersyn skal ligeledes foretages når nettet er i brug, hver 

måned og efter enhver hændelse, som kan have påvirket nettes styrke (f.eks. når nettet har opfanget tunge eller 

skarpe genstande). 

 

10. Ved enhver beskadigelse sendes nettet til reparation hos fabrikanten (Strandby Net A/S). 

11. Nettet er fremstillet af materialer som tåler ”alle normalt forekomne udendørs temperaturer” og er 

”modstandsdygtigt” overfor kemikalier”. Forureninger skal dog snarest afvaskes i rent vand. Nettet skal ikke unødigt 

udsættes for sollys, da dette på langt sigt svækker dette. 

 

12. Nettet må ikke udsættes for glødeskaller fra svejsning. 

 
13. Ved overlap af 2 stykker sikkerhedsnet skal der minimum være 2 meters overlap. 

14. Dokumentation: For typegodkendelse af nettet (Kopi af skrivelse fra Dansk Teknologisk Institut, der er leveret 

samtidigt med nettet). For afprøvning af prøvelinerne (skrivelser sendt fra Dansk Teknologisk Institut – eller anden 

prøveinstands) som svar på indsendte prøveliner – nævnt under punkt 6, skal altid ligge til gennemsyn hos ejeren 

eller udlejeren af nettet. 


