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Bygherres´s sikkerhedsråd om opførsel på pladsen
På BYGHERRE´s byggepladser skal arbejdet udføres sikkert og sundt. Man skal komme ligeså rask hjem fra arbejde,
som da man kom på arbejde. Én ulykke er én for meget.
Derfor har BYGHERRE opstillet 3 sikkerhedsråd, som skal følges, når man arbejder på BYGHERRE´s byggepladser:
1.
2.
3.

Det er din pligt at sige til og fra
Du skal bidrage til, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt
Gå foran – tal om sikkerhed
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Orden og rydelighed – ryd op og støvsug løbende efter dit eget arbejde. Det skal de andre også gøre. Sig - på
en god måde - til andre, hvis de ikke gør det. Hvis det ikke hjælper så tag fat i byggeledelse og
sikkerhedskoordinator
Ophæng altid elkabler, slanger osv. så færdselsvejene er rydelige og så det er muligt for alle at transportere
byggekomponenter nemt ved brug af de rigtige hjælpemidler
Beskyt dig selv. Medbring altid dine værnemidler og brug dem
Sikring mod nedstyrtning. Du skal sikre dig, at der altid er ordentlige rækværker og anden sikring mod
nedstyrtning
Sikring mod at du bliver begravet. Du skal sikre dig, at der er effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning
af udgravninger mv.
Påvirkning af de andre. Planlæg og udfør dit arbejde så støv, dampe, støj, vibrationer mv. ikke påvirker de
andre på pladsen
Fare for nedstyrtende genstande /arbejde der udføres samtidigt. Sørg for at du ved, hvor du må arbejde, når
der udføres kranarbejde, stilladsarbejde, eller andet arbejde hvor der er fare for nedstyrtende genstande
Sørg for at du kan overskue de risici, der er ved dit arbejde. Hvis du er usikker på, om du kan arbejde sikkert,
så spørg din arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedskoordinatoren. Få evt. lavet en
risikovurdering af arbejdet
Sørg for at dine hjælpemidler er kontrolleret og i orden. Stiger, håndværktøj osv. skal efterses rutinemæssigt
efter leverandørens brugsanvisning, og de skal være sikkerhedsmæssigt i orden
Brug sikre og effektive hjælpemidler til vandret og lodret transport af byggekomponenter mv. Undgå tunge
løft og ensidigt belastende arbejde
Brug altid lovlige elkabler og el-udstyr der er sikkert til brug på byggepladser. El-tavlerne skal også være i
orden
Instruktion. Sørg for at du har fået den nødvendige information og instruktion. Hvis du er usikker så spørg din
arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedskoordinatoren
Kend din APV og evt. risikovurderinger for dit arbejde
Kend din PSS. Orienter dig om arbejdet på pladsen i PSS´en. Kig på tidsplanen, byggepladstegningen og
afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne. Her fremgår det særlige farlige arbejde, hvor flere
arbejdsgivere arbejder på en gang, hvem der er ansvarlig for etablering og kontrol af
sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne osv.
Alle entreprenører skal lave egenkontrol og aflevere skema herfor til koordinator ved hvert sikkerhedsmøde

Sig - på en god måde - til andre hvis de ikke følger BYGHERRES 3 sikkerhedsråd. Hvis det ikke hjælper, så tag fat i din
sikkerhedsrepræsentant, byggeledelse og / eller sikkerhedskoordinator.
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