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Undgå alvorlige ulykker



Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer



Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler og allergifremkaldende stoffer



Undgå eller begrænse tunge løft - og dårlige arbejdsstillinger



Begrænse skadelig støj

Hvem sørger for at relevante ydelser
projekteres?

Byggepladsen
1

Eksisterende risici
kortlægges

1.1

Eksisterende ledninger i jord

1.2

Spændingsførende forsyningsledninger og -kabler i jord + luft

1.3

Nedgravede tanke

1.4

Nedgravet eller nedsivet gift eller
giftdepoter

1.5

Asbest, bly, PCB-holdige
materialer mv.

2

Forurenet jord

2.1

Jordbundsundersøgelser og
analyser

2.2

Nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger

2.3

Afspærringer eller markeringer

2.4

Velfærdsforanstaltninger og
vaskeplads til maskiner

2.5

Plads til kompressorer til
friskluftforsyning af
åndedrætsværn

2.6

Førerkabiner med
overtryksventilation

2.7

Forurening fjernet inden andre

X

løsning.

Aktion

Afklaret

projektets gennemførelse?

Ikke relevant

Hvilke forhold har betydning for

Input til PSS

Initialer



Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens
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Hvem sørger for at relevante ydelser
projekteres?

Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens
løsning.

Aktion

Afklaret

projektets gennemførelse?

Ikke relevant

Hvilke forhold har betydning for

aktiviteter
2.8

Brug af beskyttelsesdragter og
eventuel begrænset brugstid

3

Adgangs- og transportveje

3.1

Antal, bredde og opbygning.
Etager og stilladser

3.2

Intern transport, herunder
mobilkraner, tunge køretøjer.

3.3

Lifte trucks, trillebøre og
rullevogne

3.4

Levere materialer og
komponenter tæt på
indbygningsstedet

3.5

Indvendige transportveje,
belastningskrav, overdækning af
huller

3.6

Køreveje ensrettet eller
eventuelt med vendeplads

3.7

Opdeling af kørende og gående
trafik

3.8

Afvanding af køreveje, gåveje og
materialepladser

4

Skurby

4.1

Placering, antal og tilslutning til
el, vand og kloak

4.2

Parkering

4.3

Toiletfaciliteter ud over skurby
(max 200m eller 5 min)

5

Værkstedscontainere

5.1

Placering, antal og eventuel
procesudsugning og belægning

5.2

Interimsoverdækninger af
arbejdssteder

6

Affaldscontainere

6.1

Antal, placering, sortering,
opbygning og tømning

7

Indhegning af byggepladsen

skema b ver.1.docx
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Hvem sørger for at relevante ydelser
projekteres?

7.1

Risiko for tyveri eller hærværk

8

Materialeopbevaring

8.1

Placering, dimensionering, ud-

Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens
løsning.

Aktion

Afklaret

projektets gennemførelse?

Ikke relevant

Hvilke forhold har betydning for

strækning, underlag, belægning
8.2

Placering af tunge materialer så
kran, lift eller andet kan benyttes

8.3

Plads til større tekniske
hjælpemidler fx entreprenørmaskiner, blandemaskiner og
transportbånd

9

Belysning og elforsyning

9.1

Orienteringslys på adgangs- og
transportveje.
Placering og dimensionering

9.2

Undertavler til orienteringslys,
arbejdslys og byggestrøm.
(Afstand højst 25 m)

10

Kraner

10.1

Placering, plads og underlag,
udstrækning og styrke

10.2

Risiko for havari mellem kraner,
konstruktioner eller bygninger

10.3

Køreveje til mobilkraner

10.4

Undgå løft over skurby og
offentlig vej

11

Byggepladsens omgivelser

11.1

Sundhedsskadelige påvirkninger
udefra, fx renseanlæg

11.2

Udefra kommende støj.
Foranstaltninger ved >80dB(A)

11.3

Udefra kommende vibrationer

11.4

Fare for påkørsel ved ekstern
trafik

12

Renholdelse af byggeplads

12.1

Tid til renholdelse og oprydning
generelt og ved skift mellem
aktiviteter

skema b ver.1.docx
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Hvem sørger for at relevante ydelser
projekteres?

13

Notér bemærkninger og ansvarlig for opgavens
løsning.

Aktion

Afklaret

projektets gennemførelse?

Ikke relevant

Hvilke forhold har betydning for

Tidlig ibrugtagning af
installationer

13.1

Kan blivende elevatorer benyttes
i byggefasen?

13.2

Kan ny belysning benyttes i
byggefasen?

13.3

Kan nye toiletter anvendes i
byggefasen på de enkelte
etager?

Bekendtgørelse 1516 om Bygge- og anlægspladser

skema b ver.1.docx
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