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ARBEJDSTIDER OG STØJ
∙    Støjende arbejde fx kørsel med gulv-
stripper, boring af huller i betonvægge og 
ophugning af beton mv. må kun udføres 
udenfor normal arbejdstid kl. 8-17. Der skal 
søges om særlig tilladelse til at støje i den 
øvrige tid og i weekender - det skal ske 
efter aftale med Wihlborgs’ projektleder.
∙    Af hensyn til vores naboer, må der ikke 
benyttes radio og lignende på byggepladsen.

INDRETNING AF BYGGEPLADSEN 
På oversigtsplanen / byggepladsplanen 
kan du finde placering af nødstationer 
med førstehjælp og ildslukkere, adgangs- 
og flugtveje, placering af velfærdsforan-
staltninger, byggestrøm mv. 

ORDEN OG RYDDELIGHED
Affald, materialer og værktøj skal holdes 
væk fra adgangs- og flugtveje.
Daglig oprydning er en forudsætning.

ARBEJDSMILJØORGANISATION
Hvis et firma har 5 eller flere ansatte på 
byggepladsen i mere end 2 uger, skal 
der vælges en arbejdsmiljørepræsentant 
på byggepladsen. Repræsentanten skal 
deltage i sikkerhedsmøder.

VARMT ARBEJDE
Ved varmt arbejde skal der udfyldes en 
aftaleblanket for varmt arbejde, som 
underskrives af Wihlborgs. Varmt arbejde 
er fx svejsning, tagpapdækning, brug af 
vinkelsliber mv.

STØV
Der skal bruges støvsuger på alle skæren-
de maskiner, og der skal afdækkes så støv 
ikke spredes. Støvsugning skal foretages 
dagligt efter støvende arbejder.

APV
Der skal laves en sagsspecifik arbejds-
pladsvurdering (APV) til opgaven. 

KEMISK APV
Der skal udarbejdes en kemisk APV, hvis 
der arbejdes med faremærkede produkter.

SÆRLIGT FARLIGT
Ved særligt farligt arbejde skal der 
udarbejdes en specifik arbejdsplan for 
arbejdet, som bl.a. indeholder hvem der 
er ansvarlig for skiltning, afspærring og 
øvrige sikkerhedsforanstaltninger.

Særligt farligt arbejde fremgår af AT’s 
bekendtgørelse om bygherres pligter. 
Eksempler på arbejde:

·    Arbejde i højden, hvor der er risiko for 
nedstyrtning.
·    Udvikling af farligt støv ved boring 
i bygningsdele som indeholder asbest, 
PCB, bly og andre tungmetaller. 
·    Montering og demontering af tunge 
elementer / aggregater.

REGLER OG RETNINGSLINIER FOR ALLE



PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Personlige værnemidler skal være til rådighed og anvendes i det omfang arbejdet kræ-
ver det. Der er påbud om fodtøj med fodværn på alle Wihlborgs’ byggepladser.

BRUG AF MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER
Man skal sørge for at have modtaget tilstrækkelig instruktion samt sikre at lovpligtige 
eftersyn er overholdt – dette gælder også, når man låner maskiner mv.

KURSER OG CERTIFIKATER
Det er vigtigt, at din virksomhed har styr på, om medarbejderne har de relevante 
kurser og certifikater. Det er vigtigt at du / medarbejderen ikke anvender maskiner, 
tekniske hjælpemidler eller farlige stoffer, hvis ikke du har det nødvendige kursus eller 
certifikat hertil.

RYGNING
Det er ikke tilladt at ryge indendørs eller på byggepladsen. Rygning skal ske udendørs.

ALKOHOL OG RUSMIDLER
Der tolereres ikke personer på pladsen, som er påvirket af alkohol og euforiserende stoffer.

SANKTIONER
Arbejdsmiljøkoordinator kan ved entreprenørers manglende efterlevelse af lovgivnin-
gen og nærværende retningslinjer på bygherres vegne benytte sig af følgende sanktio-
ner (rækkefølgen er ikke prioriteret):

·    Mundtlig advarsel
·    Skriftlig advarsel
·    Bortvisning fra området
·    Standsning af arbejdet
·    Lade sikkerhedsforanstaltninger – inkl. oprydning – udføre for entreprenørens regning.

KONTAKT
Hvis du oplever forhold, der ikke er i orden, er du altid velkommen til at tage fat i den 
byggeansvarlig hos Wihlborgs. Se telefonliste. 

Vi håber, at du får en god tid på pladsen, og at du vil synes, at Wihlborgs byggeplads 
er et sundt og sikkert sted at færdes. 



·    Red menneskeliv – informer alle og forlad området
·    Stands branden eller røgudviklingen med tilstedeværende slukningsmidler – hvis muligt
·    Tilkald hjælp

Alarm 112 tilkaldes, hvis det ikke er muligt at slukke branden/røgen – oplys:
·    Hvor det brænder (adresse) og hvad der brænder?
·    Hvad er der sket?
·    Eventuelle særlige forhold ved brand. Fx trykflasker og kemikalier i området.
·    Hvor mange tilskadekomne er der.
·    Hvor ringer du fra – telefonnr.
·    Aftal mødested.
·    Sørg for nogen tager i mod på mødestedet.
·    Husk alarmcentralen afslutter samtalen.

NØD- OG BEREDSKABSPLAN

BRAND

·    Skab sikkerhed – overblik over ulykken.
·    Vurder personen.
·    Tilkald hjælp – RING 1-1-2.
·    Giv førstehjælp.

Vurder personen:
·    Er personen bevidstløs? – tal og rusk.
·    Er der frie luftveje? 
·    Er der vejrtrækning?
·    Er blodkredsløbet påvirket?
 
1   Skab frie luftveje – lyt efter vejrtrækning.
     Er der normal vejrtrækning lægges den tilskadekomne i stabilt sideleje.
2   Trækker personen ikke vejret gives 30 tryk og herefter 2 indblæsninger.
     Lyt igen efter vejrtrækning.
3   Dette fortsættes der med til der enten er normal vejrtrækning eller der kommer hjælp.

ULYKKER - FØRSTEHJÆLP
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