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3.7 Bilag 7 Checkskema for udgravning og afstivning 

Byggepladsens adresse:______________________________________________________________ 

Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________ 

Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________ 

Nedenstående skema udfyldes ved arbejdsmiljøgennemgang om udgravning og afstivning 

Arbejdsmiljøemne 
Se Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg bl.a. afsnit 
om gravearbejde. 

I orden 
JA/NEJ 

Hvis ikke 
beskriv hvor 
og hvad 
problemer er 

Beskriv 
løsningen på 
problemet 

Navn 
ansv. og 
dato for 
løsning  

Er det en erfaren person der leder og overvåger 
gravearbejdet, herunder vurderer jordens 
beskaffenhed, skråningsanlæg og brug af 
afstivningsmateriel 

    

Er det undersøgt om der er: 
1) Forurening i jorden fra tidligere produktion eller 
losseplads 
2) Tidligere opgravninger i forbindelse med 
forsyningsledninger eller andet 
3) Installationer i jorden, der skal tages hensyn til 
(gas, el eller kommunikationsledninger) 
4) Gravetilladelse fra de lokale myndigheder 

    

For gravedybder over 5 m: 
Er der udarbejdet en skriftlig vurdering af 
arbejdes udførelse og indeholder den konkrete 
foranstaltninger så evt. fare kan undgås 
Er der udarbejdet en plan for sikkerhed og 
sundhed (krav hvis der er mere end én 
arbejdsgiver) 

    

Er der konkrete forhold der nødvendiggør en 
nødberedskabsplan? 
Hvis det er nødvendigt med en plan – foreligger 
den og er det nødvendige materiel fx i form af 
pumper, stiger, afstivningsmateriel, 
åndedrætsværn mv. til stede?  

    

Er det ved udgravning uden afstivning sikret at 
siderne ikke skrider ved: 
Etablering af anlæg ved hældning 1:2 (ved 
gravedybder over 1,70 m hvor jorden er stabil og 
der ikke arbejdes knæliggende mv.) 
Etablering af anlæg ved hældning 1:1 (ved 
gravedybder over 5 m) 
Siderne er jævne og fri for sten 
Opgravet jord er fjernet så de ikke belaster 
kanterne af udgravningen eller styrter ned. 

    

Ved vejarbejde: 
Er afstanden fra udgravningens kant til vejbanen 
minimum den samme som udgravningens dybde 

    

Er det ved udgravning med afstivning sikret at 
afstivningen er forsvarlig, fx ved brug af 
gravekasse, etablering af spunsvæg mv. 
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