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Leiðbeining 

um 
silo til saguspønir o.a. timburburturkast 

 
 

Formæli. 
Silo, sum inniheldur saguspønir og annað timburburturkast, hoyrir undir lógina um Arbeiðaravernd 
og kunngerðir lýstar sambært hesa s.s. kunngerð nr. K-E015-1 um teknisk hjálpartól og  kunngerð nr. 
K-A005-1 um persónliga verndarútgerð, sum Arbeiðseftirlitið umsitur. 
 
Henda leiðbeining gevur nágreiniligari reglur fyri hvussu silo skal tømast, tá innihaldið í hesari er 
saguspønir o.a timburburturkast. 
 
Leiðbeiningin umfatar ikki silo, ið føðir brenniketlar, - uttan so at henda samstundis verður nýtt til 
annað burturkast, sum skal flytast víðari. Harnæst skal hæddin á silo vera meira enn 2 m og 
atgongdin vera gjøgnum tekju/lok. 
 
Silo skal tømast - antin eftir leiðbeiningini ella á annan hátt, sum er eins væl og virðilig. 
 
Leiðbeiningin er tilevnað av Arbeiðseftirlitinum, og hevur hon verið løgd fyri Arbeiðsumhvørvis-
ráðið. 
 

1. Inngangur. 
Tá silo, sum inniheldur saguspønir o.a. timburburturkast skal tømast, eigur arbeiðið at leggjast til 
rættis og fremjast soleiðis, at tað undir vanligum rakstri er óneyðugt at fara inn í siloina, meðan hon 
verður tømd. 
 
Er neyðugt at fara inn í siloina skal henda fyriskipan nýtast: 
 
 

2. Leiðbeining. 
2.1 Áðrenn arbeiðið byrjar, verður leiðbeining givin, hvussu arbeiðið vandaleyst kann gerast. 
Her verður serliga lagdur dentur á at saguspønir ella annað timburburturkast, sum nýtast at 
trýstast niður, so vítt gjørligt, skal gerast uttanífrá, t.d. gjøgnum lemm í síðuni á silo. 
 
Lógarheimild: 
Løgtingslóg nr. 58 um arbeiðaravernd frá 24. mai 1974 við seinni broytingum. 
Kunngerð nr K-E015-1 um innrætting av tekniskum hjálpartólum frá 4. september 1995. 
 
Útgivið fyrstu ferð: 

12. september 1988 
 
Seinastu broytingar: 

23. januar 1996 
  

3. Maskinútgerð. 



 
 

2

3.1 Lutir, sum mala (snigil og líknandi) í silo, skal vera í slíkari hædd, at tað ikki kann raka 
ein persón, sum fer inn í silo. 
Røtt hædd umleið 250 cm yvir silogólvið ella gongubreyt, vil sum oftast verða nóg 
mikið. 

 
 

4. Trygdarvakt. 
4.1 Er tað neyðugt at fara inn í silo, meðan hon verður tømd, skal annar persónur vera til 

staðar uttan fyri siloina. 
Hesin persónur skal hava framhaldandi samband við hin í siloini og um neyðugt, skal 
hann vera til reiðar at hjálpa. 

 
4.2 Tað skal vera greitt frammanundan, hvør er trygdarvakt, um tað gerst neyðugt at fara inn 

í siloina, meðan hon verður tømd. 
 
4.3 Til nýtslu hjá trygdarvaktini, skal andadráttarverja og trygdarbelti við lívlinu verða tøk á 

staðnum. 
 
 

5. Persónlig verndarútgerð. 
5.1 Tá arbeitt verður í silo, skal andadráttarvernd við frískluftútgerð vera tøk, eins og 

trygdarbelti við lívlínu. Lívlínu og luftslange skal verða heft saman. 
Andadráttarverjan skal vera útgjørt við reinari, frískari luft frá trýstfløsku ella frá kom-
pressara við trýstlufttanga við ásettum filtri og trýstminkingarventili. 

 
 

6. Trygdarstøða frá hurð. 
6.1 Um hæddin á saguspønum ella øðrum timburburturkasti er meira enn 3 m, skal eingin 

fara nærri enn 1 m frá silo hurðini. 
 
 

7. Rýmingarvegur. 
7.1 Rýmingarvegur skal vera á staðnum, har fólk kvikliga kunnu rýma, um burturkastið 

loypur. 
 
7.2 Minstamátið á hurð eru hesi: 

Hædd: 190 cm 
Breidd:   80 cm 
Hurðin skal latast upp úteftir og kann møguliga eisini verða í tveimum soleiðis, at 
miðari partur kann latast upp fyri seg. 

 
7.3 Um hurð í silo er ein metur yvir jørð, skal henda føra út á pall, sum í minsta mát er 2 x 2 

m og útgjørdur við rimaverki og trappu. 
Um hæddin á rimaverkinum er meira enn 1,5 m yvir jørð, skal eisini vera innløgd føst 
útsúgving. 

 
7.4 Trygd skal vera fyri, at rýmingarvegurin inni í silo er farbarur. Tí kann eisini verða 

neyðugt at gera pall innanhýsis, um hurðin er meira enn 1 m frá gólvhædd. 
 
7.5 Umframt hetta skal trygd vera fyri, at hurðin ikki kann latast aftur, tá persónur er inni í 



3 
 

siloini. 
 
 

8. Ljós. 
8.1 Ljósviðurskiftini í silo og uttan fyri, skal vera sámuligt. DS-700 er leiðbeinandi fyri el-ljós. 
 
 

9. El-útgerð. 
9.1 El-útgerð skal vera innløgd eftir reglum um og krøvum til innlegging í hølum, har nógv dust 

er. 
 

Arbeiðseftirlitið, 23. januar 1996. 
 

Eli Davidsen, stjóri (sign.) 


