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3.2 Bilag 2. Checkskema for arbejdsmiljøgennemgang af adgangs- og transportveje 

Byggepladsens adresse:______________________________________________________________ 

Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________ 

Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________ 

Nedenstående skema udfyldes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang vedrørende adgangs- og transportveje.  

Arbejdsmiljøemne 
Sehttp://www.bar-ba.dk Branchevejledning om 
Færdsel på byggepladsen, adgangs- og transportveje 

I orden 
JA/NEJ 

Hvis ikke beskriv 
hvor og hvad 
problemer er 

Beskriv 
løsningen på 
problemet 

Navn 
ansvl.og 
dato for 
løsning  

Køre- og gangvejeveje     

Er den kørende og gående trafik adskilt?     

Er kørevejene opbygget og stabile nok, så de kan klare 
den tunge trafikken på pladsen? Også uanset 
vejrliget? 

    

Er kørevejene tilstrækkeligt brede?     

Er køre- og gangvejene opbygget, så sne og pløre let 
kan ryddes? 

    

Fungerer aftalerne om, hvem som har ansvaret for at  
opbygge, rydde og vedligeholde køre- og gangvejene? 

    

Er gangveje planlagt, ryddet og opbygget, så de kan 
klare den gående trafik? 
• mulighed for brug af tekniske hjælpemidler 
• transport af materialer 

    

Er der anlagt korrekte gangveje mellem P-plads og 
skurby samt mellem skurby og arbejdssted? 

    

Er de gående beskyttet mod nedfaldende genstande?     

Trappe – og adgangsveje     

Kan de blivende trappeopgange bruges som 
gangveje? 

    

Er eventuelle stiger fastmonteret korrekt og står på 
stabilt underlag? 

    

Er der etableret det nødvendige antal flugtveje og  
nødudgange i forhold til den konkrete arbejdsopgave? 

    

Er flugtvejene og nødudgangene forsynet med 
tilstrækkelig nødbelysning i tilfælde af 
strømafbrydelse? 

    

Elevator     

Er der opstillet elevator til de steder, hvor der 
arbejdes i højden? 

    

Belysning, orden og ryddelighed     

Er alle byggepladsveje forsynet med god belysning, så 
man kan færdes sikkert – min. 25 lux? 

    

Er der lavet oplagsplads for materialer, affald og 
lignende? 

    

Er huller, brønde og lignende overdækket?     

Er kabler ophængt eller nedgravet, så de ikke 
beskadiges eller udgør en snublerisiko? 
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