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§  Bek. 576  SiK  BL   
§5, 
1)  

- at eksisterende 
installationer i jorden 
identificeres og 
kontrolleres samt i 
nødvendigt omfang sikres 
og tydeligt afmærkes, 
inden arbejdet 
påbegyndes.  

Sikre at gravetilladelse 
forefindes på pladsen. 
Kontrollere at nødvendigt 
tegningsmateriale + øvrige 
materiale er på pladsen.  

- Koordinerer med 
entreprenør og sikre at 
entreprenør har kopi af 
nødvendigt 
tegningsmateriale inden 
arbejdet startes.  

§5, 
2)  

- at eventuelle særlige 
risici på arealet 
identificeres, vurderes og i 
nødvendigt omfang 
imødegås og tydeligt 
afmærkes, inden arbejdet 
iværksættes,  

   

SiK deltager på 
projektgennemgangsmøder 

Samt opstartsmøder med 
entreprenør med henblik 
på granskning af risici. 
Løbende vurdering 
foretages ved rundering på 
pladsen samt 
sikkerhedsmøderne.  

- BML deltager på 
projektgennemgangsmøder 

Samt opstartsmøder. Samt 
afholder byggemøder med 
henblik på koordinering af 
kommende uges arbejder.  

§5, 
3)  

- at nødvendige tekniske 
installationer etableres og 
fremføres rettidigt til 
brugsstederne samt i 
nødvendigt omfang 
kontrolleres og 
vedligeholdes,  

   

SiK afholder 
”møsterarbejdsplads” 
ugentligt hvor tekniske 
installationer gennemgås.  

- BML deltager  

§5, - at færdsel på SiK afholder Daglig tilsyn – påtaler 



4)  byggepladsen på ethvert 
tidspunkt kan foregå under 
fuldt forsvarlige forhold, 
herunder med den 
nødvendige belysning af 
færdselsveje,  

”møsterarbejdsplads” 
ugentligt hvor tekniske 
installationer gennemgås.  

kritiske forhold.  

§5, 
5)  

- at egnede tekniske 
hjælpemidler kan 
anvendes i nødvendigt 
omfang,  

   

SiK gransker risiko 
vurderinger fra 
leverandører og på 
baggrund heraf vurdere 
om egnede tekniske 
hjælpemidler anvendes.  

- BML følger op på 
entreprenører.  

§5, 
6)  

- at materialer kan afsættes 
på hensigtsmæssig plads 
og på stabilt underlag,  

   

- SiK gransker udarbejdet, 
af BML, byggepladsplan.  

- Udarbejder 
byggepladsplan.  

§5, 
7)  

- at områder, hvor der 
udføres arbejdsprocesser, 
der indebærer særlige 
risici, så vidt muligt ikke 
samtidig skal være 
arbejdsområde eller 
færdselsområde for andre,  

   

- SiK gransker om 
arbejdsprocesser 
indebærer særlige risici og 
deltager på 
projektopstartsmøder for 
belysning af dette. 
Koordinere med BML.   

- På ugentlige byggemøder 
belyses kommende uges 
arbejdsopgaver og evt. af 
gransning af 
arbejdsområder.  

§5, 
8)  

- at der er fastsat 
procedure for løbende 
kontrol med installationer, 
sikkerhedsforanstaltninger 
og eventuelle særlige risici 
m.v. og  

   

SiK afholder 
”møsterarbejdsplads” 
ugentligt hvor tekniske 
installationer gennemgås.  

- BML deltager  

§5, 
9)  

- at der om nødvendigt er 
fastsat en samordning af 
beredskabs-, evakuerings- 
og øvelsesplaner efter § 23 
i bekendtgørelse om 
arbejdets udførelse.  

   

SiK koordinerer.  - BML deltager 
efterbehov.  

§6, 
1)  

- En organisationsplan.  SiK indsætter i PSS  -  

   - En byggepladstegning.  

   

- SiK gransker.  BML udarbejder 
byggepladstegning.  

§6, 
2)  

- En tidsplan.  SiK, gransker tidplan for 
særlige risici områder. 
Vedlægges PSS som bilag. 

BML udarbejder tidsplan.  



§6, 
3)  

- En angivelse af 
færdselsområderne.  

- SiK, gransker tidplan for 
særlige risici områder. 
Vedlægges PSS som bilag. 

BML udarbejder 
byggepladstegning.  

§6, 
4)  

- En angivelse af de 
områder, hvor der vil blive 
udført arbejde af flere 
arbejdsgivere og deres 
ansatte.  

- SiK gransker 
byggepladstegning samt 
opdatere løbende. På 
sikkerhedsmøderne/  
byggemøder belyses 
områder med flere 
entreprenører, SiK vurdere 
om der er særlige risici i 
fællesområde.  

BML afholder 
byggemøder og sikre at 
entreprenører kommer 
med tilbagemelding på 
status samt forventede 
aktiviteter den kommende 
uge.  

§6, 
5)  

- En angivelse af de fælles 
sikkerhedsforanstaltninger, 
der etableres i 
fællesområderne.  

- SiK beskriver de fælles 
foranstaltninger der skal 
etableres på byggepladsen. 

BML koordinerer med 
entreprenører at 
foranstaltninger beskrevet 
i PSS bliver etableret  

§6, 
6)  

- En afgrænsning af de 
områder, hvor arbejdet 
medfører særlige risici.  

- SiK, gransker hvor 
arbejdet i den kommende 
periode medfører særlige 
risici.  

- BML sørger for at 
entreprenører fysisk 
afgrænser områder med 
særlige risici.  

§6, 
7)  

- En procedure for løbende 
kontrol med installationer, 
sikkerhedsforanstaltninger 
og eventuelle særlige risici 
m.v.  

- SiK afholder ugentlige 
”mønsterarbejdsplads” 
gennemgang + rundering.  

- BML deltager  

§6, 
8)  

- En angivelse af hvem, 
der forestår en eventuel 
planlagt løbende kontrol 
og samordning af 
beredskabs-, evakuerings- 
og øvelsesplaner  

- SiK har ansvar for 
beredskabs planer m.m.  

- Indkøber nødvendigt 
udstyr defineret af SiK.  

 

 


