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Oversigtstegning for byggepladsen - tjekliste
Nr. Byggepladsens områder
1
Særlige risici på byggepladsen og eksisterende
installationer
2
El-ledninger i luft og jord
3
Vand og kloak
4
Fjernvarme og naturgas
5
Forurenet jord, giftdepoter og sprængstoffer
6
Asbestholdige materialer, PCB, bly mv.
7
Særlige farlige aktiviteter, herunder angivelse af
afspærrede områder
8
Andet
9
Velfærdsforanstaltninger og beredskab
10 Skurby, herunder toilet, vask, spiseplads,
omklædning m.fl.
11 Byggeledelsens skur og møderum
12 Beredskab, herunder nødtelefon, brandslukningsmateriel, båre, øjenskyller m.m.
13 Placering af personlige værnemidler
14 Andet
15 Byggepladsens særlige arbejdsområder
16 Jordarbejder
17 Materialeopbevaring for den enkelte entreprise
18 Sorterings- og affaldspladser inkl. containere
19 Andet
20 Andet
21 Andet
22 Nødvendige tekniske installationer
23 Belysning i fællesområder og bygninger,
fordelingstavler og ophængning af kabler.
24 Vandforsyning og kloak, herunder afvanding
og dræning af byggepladsen
25 Indhegning af byggeplads
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Stilladser, rækværker og anden faldsikring ved
arbejder i højden
Afdækning af huller
Andet
Adgangsforhold og byggepladsens veje
Gående trafik (til og på byggepladsen), herunder
midlertidige veje og gangarealer.
Kørende trafik (til og på pladsen), herunder veje
til materialetransport, transport og arbejde med
teknisk materiel som f.eks. kraner og lifte.
Adgangsveje i bygninger og på pladsen for
personer og materialer inkl. trapper, gangbroer
og flugtveje.
P-pladser og færdselveje fra og til byggepladsen
Andet
Byggepladsens tekniske hjælpemidler
Kraner og mobilkraner
Elevatorer til personer og materiel
Ventilation
Andet
Andet
Andet
Andet

Dato: (indsæt dato for udarbejdelse)
Ansvarlig udarbejdelse: (firmanavn og -adresse, CVR / RUT nummer, navn på kontaktperson, telefonnumre og E-mail adresse)
Dato revision: (indsæt dato for udarbejdelse)
Ansvarlig revision: (firmanavn og -adresse, CVR / RUT nummer, navn på kontaktperson, telefonnumre og E-mail adresse)
Husk at tegningen skal løbende ajourføres, fx i forhold til mobilkraner der afleverer materialer, særligt farligt arbejde der foregår på pladsen osv. Lav
gerne en stor lamineret udgave af tegningen og tegn de daglige aktiviteter ind med tusch i hånden og dater tegningen og aktiviteterne. Indsættes i
PSS + skurvogn og/eller infotavle.
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