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Der skal afgrænses og aftales 

Færdselsarealer
³³ omfanget af færdselsvejene
³³ ensretning	(foretrækkes)	af	trafikken
³³ foranstaltninger ved tunge køretøjer og kraner
³³ oprydning og renholdelse
³³ vedligeholdelse af færdselsvejene
³³ afvanding og dræning
³³ snerydning og grusning
³³ vinterforanstaltninger
³³ belysning af færdselsarealer
³³ skiltning
³³ afspærring i forhold til uvedkommende personer
³³

Skurby og oplagsplads
³³ placering, levering og opstilling af opholds- og arbejdsrum,  

omklædnings- og badeskure samt toiletskur
³³ oprydning og rengøring
³³ tilførsel af vand
³³ tilslutning til kloak
³³ placering af materialeskure, oplagsplads til materiel og  

materialer samt værksteder
³³ placering og tømning af containere til sorteret affald
³³ placering og tømning af kemikalieaffald
³³ placering og ansvar for førstehjælpsudstyr
³³ placering og ansvar for brandbekæmpelsesudstyr
³³ belysning i skurby 
³³ belysning på oplagspladser mv.
³³ skiltning
³³ beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
³³ adgang til it-udstyr ved digitalt byggeri
³³

Arbejdsområder
³³ indhegning af byggepladsen
³³ skiltning
³³ oplagsplads til materiel 
³³ oplagsplads til materialer
³³ tilførsel af vand
³³ aftale om arbejdsplatforme
³³ afdækning af huller 

Aktuel 
plads*

Ansvar OK Noter

Fællesområder
Ved	et	fællesområde	på	en	byggeplads	forstås	de	konkrete	arbejdsområder,	hvor	flere	
arbejdsgivere samtidig skal udføre arbejde. Fællesområderne skal indtegnes på bygge-
pladstegningen, og der skal indgås aftaler om foranstaltninger.

*) Aktuel plads. Marker om feltet er aktuelt for den givne byggeopgave
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³³ adgangsveje ved niveauforskelle
³³ sikring mod risici fra andre arbejdsprocesser
³³ opstilling af rækværker 
³³ opstilling af stilladser 
³³ installering af elevatorer
³³ opstilling af kraner
³³ opsætning af personelevatorer
³³ opvarmning af arbejdssteder
³³ udsugning og ventilation
³³ vinterinddækning af råhus og stilladser
³³ belysning i fælles arbejdsområder
³³ elforsyning
³³ kontrol af elinstallationer
³³ ophængning og beskyttelse af kabler
³³ jordarbejde i forhold til andres arbejde
³³ forhold uden for arbejdsområdet
³³ forholdet til andre ikke-byggearbejdspladser i området
³³ beredskabs-, evakuerings- og brandplaner 
³³ førstehjælpsudstyr
³³ brandslukningsmateriel
³³ redningsudstyr	på	arbejdspladserne	(telefoner)
³³ kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger
³³  

 
 
 
 
 
 

³³ arbejde, hvor der udvikles støv, der går direkte i lungerne  
(respirabelt	støv)	som	f.eks.	kvarts-	og	mineraluldstøv

³³ lugte, der kræver særlig ventilation
³³ støj
³³ arbejde under trange forhold
³³ arbejde under høje eller lave temperaturer
³³ arbejde, der kræver en særlig koordinering ved f.eks. arbejde i 
flere	niveauer	

³³ arbejde, hvor der skal ske en særlig sikring mod risici fra andre 
arbejdsprocesser

³³ særlige påvirkninger fra vejrlig, specielt i vinterhalvåret
³³ arbejde der kræver beredskabs- og evakueringsplaner som f.eks. 

arbejde i rørledninger
³³ arbejde med asbest og epoxy
³³ hvor der skal anvendes personlige værnemidler som høre- og 

åndedrætsværn - og hvor der samtidig er arbejds-, færdsels- eller 
opholdsområde for andre

³³

Særligt farlige arbejdsområder
Er der tale om arbejde under særlige vilkår med særlige risici eller som stiller særlige krav, skal der altid udarbejdes  
arbejdspladsvurderinger og for fællesområderne en plan for sikkerhed og sundhed. 
I nogle tilfælde skal der indgås aftaler med særligt uddannede inden for det specielle område.  
Det kan være ved arbejde med asbest og epoxy, der kræver en særlig instruktion og uddannelse.

Arbejdstilsynets liste over særligt farligt arbejde kan i forhold til fællesområderne, hvor der færdes andre håndværkere, udvides med
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*) Aktuel plads. Marker om feltet er aktuelt for den givne byggeopgave
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Der skal afgrænses og aftales Aktuel 
plads*

Ansvar OK Noter




