
Udgivet i forbindelse med Branchevejledning om renovering af BAR Bygge & Anlæg
www.byggeproces.dk

Tjekliste for tidsplan
Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og
rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen

 skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde
 skal lade fremgå af projektmaterialets beskrivelser eller angivelser i øvrigt.

Teksten omfatter kun forhold, som er specielle for bygningsrenovering og byfornyelse.

Tidsplan
Der er taget hensyn til / afsat tid til: Kortlagt Angivelser KS

1 Særligt farligt arbejde

Den projekterende skal kortlægge og vurdere særligt
farligt arbejde (bilag 1-arbejde). Det skal fremgå af
projektmaterialet, hvor arbejdet omfatter særligt
farligt arbejde, og det skal markeres i tidsplanen.
Desuden skal den projekterende overveje, hvordan
arbejdet kan tilrettelægges, så der ikke sker en
eksponering af andre beskæftigede på pladsen i
forbindelse med udførelse af det særligt farlige
arbejde.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres
pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/p/projekterendes-og-raadgiveres-pligter.aspx

 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx

 BAR-faktaark om arbejdsmiljø på byggepladsen.
 http://www.bar-ba.dk/planlaegning/plan-for-

sikkerhed-og-sundhed-pss/arbejdsmiljoe-paa-
byggepladsen#.VHhYJ_lMy6k
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Asbestsanering

Den projekterende skal være opmærksom på, at der
er detaljerede regler for, hvordan arbejdet med
fjernelse af indvendig asbest skal udføres. Derfor skal
det indgå i overvejelserne om udarbejdelse af
tidsplanen, at der skal være mulighed for, at de
udførende kan leve op til kravene. Der må bl.a. ikke
udføres andet arbejde i området under
asbestsaneringen.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/a/sam-asbest-1502.aspx

 At-vejledning C.2.2 om asbest.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-
asbest.aspx
 BAR-vejledning om når du støder på asbest –

sådan gør du. http://www.bar-ba.dk/kemi-og-
stoev/de-farlige-stoffer/naar-du-stoeder-paa-
asbest-saadan-goer-du#.VHhYj_lMy6k



2 Nedbrydning bør ikke foregå samtidig med
andre arbejdsopgaver

Nedbrydningen ligger normalt først i forløbet af den
samlede entreprise. Men er nedbrydningen en senere
del af entreprisen, er det vigtigt, at det indgår i
overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at
andet arbejde ikke placeres samtidig med
nedbrydningen - ikke mindst af hensyn til risiko for
ulykker samt støj og støvgener.

Hvis nedbrydning foreskrives udført samtidigt med
andet arbejde, skal nedbrydningen planlægges
udført, så det støver og støjer mindst muligt.
Arbejdet skal planlægges, så beskæftigede med
arbejde i tilstødende områder undgår unødig
eksponering.

3 Krybekældre/ingeniørgange:
3.1 Mulighed for fritlagte rum
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Renoveringsarbejder i eksisterende krybekældre og
ingeniørgange er ofte forbundet med store fysiske og
psykiske belastninger for de udførende, hvis frihøjde i
sådanne rum er under 190 cm. Det skal indgå i
overvejelserne om projektet generelt og i
overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at
sådanne rum så vidt muligt skal fritlægges i
forbindelse med arbejdets udførelse.

Læs mere:
 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre.

 http://www.bar-ba.dk/loeft-og-
arbejdsstillinger/belastende-
arbejdsstillinger/arbejde-i-
krybekaeldre#.VHhYuPlMy6k


3.2 Tidsbegrænset arbejde i lukkede rum

Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af
tidsplanen, at den daglige arbejdstid for
enkeltpersoner vil være begrænset afhængig af
forholdene i det rum, der skal arbejdes i. Den samlede
daglige arbejdstid for enkeltpersoner vil være
afhængig af flere faktorer ud over de konkrete
pladsforhold. Uhygiejniske forhold, stærk varme,
forekomst af affald og levende dyr (fx rotter), ujævn
belægning, adgangsforhold og lugtgener indgår i
vurderingen af længden af den enkeltes acceptable
arbejdsperiode. Der kan i visse situationer være tale
om at foretage en grundig rengøring af
krybekælderen, inden det egentlige arbejde
påbegyndes. Der kan desuden være særligt behov for
mekanisk ventilation ved arbejdets udførelse.

Læs mere:
 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre.

http://www.bar-ba.dk/loeft-og-
arbejdsstillinger/belastende-arbejdsstillinger/arbejde-i-
krybekaeldre#.VHhYuPlMy6k


4 Afrensning af facader
4.1 Højtryksspuling

Når man arbejder med højtryksrensere med tryk over
25 bar, eller hvor produkttallet (største tilladte tryk
(PS) i bar gange beholdervolumen (V) i liter)
overstiger 10.000, skal man være opmærksom på, at
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 Ingen andre opholder sig i arbejdsområdet.
 Man ikke sprøjter på elektriske installationer.
 Man har skridsikkert fodfæste.
 Man har frit og uhindret arbejdsfelt omkring sig.

(Der må ikke arbejdes på stiger.)

4.2 Sandblæsning

Sandblæsning må ikke være til gene for andre. Det
skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af
tidsplanen, at der ikke samtidig må foregå andet
arbejde i sandblæsningsområdet.

Læs mere:
 Vejledning D.2.1 om sandblæsning.


 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-1-
sandblaesning.aspx


4.3 Laserafrensning

Hvis der foreskrives afrensning af facader med laser,
skal arbejdet planlægges udført, så de
sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i
europæisk standard EN 60 825, overholdes. Det
indebærer, at brug af eksempelvis klasse 3B-lasere
(med få undtagelser) eller klasse 4-lasere generelt
altid kræver sikkerhedsforanstaltninger, så ingen
personer eksponeres for direkte eller reflekteret
laserstråling. Laserstrålen bør være utilgængelig. Der
skal i planlægningen tages hensyn til muligheden for
at undgå frie stråler og farlige refleksioner. Hele
anvendelsesområdet skal om muligt planlægges
indkapslet, så ingen personer (heller ikke andre
beskæftigede) risikerer at blive eksponeret for direkte
eller reflekteret stråling. Projektet skal indeholde
oplysninger om lasertype, laserklasse, om strålingen
er usynlig, den højst udstrålede effekt eller energi,
pulsvarighed (hvis laseren er pulset laser), strålingens
bølgelængde(r) samt beskrivelse af
sikkerhedsforanstaltninger, og herunder eventuelle
risikozoner. Der er grænseværdier for laserstråling.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for

kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
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/b/beskyttelse-optisk-straaling-562.aspx

4.4 Brug af skrappe kemiske afrensningsmetoder

Facader kan afrenses efter forskellige metoder, hvoraf
nogle indebærer brug af sundhedsskadelige kemiske
produkter. Hvis der i projektet foreskrives anvendt
særlige kemiske produkter, skal der vælges det mindst
mulige sundhedsskadelige produkt. Det skal endvidere
indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen,
at der ikke samtidig må foregå andet arbejde i
nærheden af denne proces.

Hvis der i projektet foreskrives særlige
arbejdsmetoder, vælges den metode, som gør, at de
udførende får mindst mulig kontakt med
sundhedsskadelige stoffer og materialer.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og
materialer (kemiske agenser).
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse
af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og
materialer mv. og materialer.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx
 At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og

materialer
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-
materialer.aspx



5 Arbejdet bør ikke foregå over hovedhøjde ved
efterisolering af facader

Hvis projektet foreskriver eller forudsætter bestemte
isoleringsprodukter, skal der vælges produkter, der
afgiver mindst muligt støv og fibre. Kan arbejdet ikke
udføres uden støvudvikling, skal der i projektet
afsættes tid til, at isoleringsarbejdet kan foretages,
når der ikke foregår andet arbejde, eller at
arbejdsstedet afskærmes, så spredning af støv og
fibre undgås.
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Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af
tidsplanen, at isoleringsentreprisen får mulighed for at
bestille isoleringsmaterialet i færdigt tildannede mål,
så tildanning af isoleringsmaterialer på byggepladsen
undgås.

Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af
tidsplanen og arbejdsopgavernes indbyrdes placering
heri, at isoleringsarbejde over hovedhøjde så vidt
muligt skal undgås.

Læs også:

 Bekendtgørelse om arbejde med montering og
nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende
syntetiske mineralfibre.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/rloi-arbejde-med-montering-mineralfibre-.aspx

 BAR-vejledning om arbejde med
isoleringsmaterialer.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/rloi-arbejde-med-montering-mineralfibre-.aspx

6 Arbejdet bør ikke foregå over hovedhøjde ved
efterisolering af tag

Isolering af tag skal, hvis det er muligt, planlægges
udført fra den udvendige side, så isoleringsarbejde
over hovedhøjde undgås. Det skal indgå i
overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen.

Læs mere:
 Se også Arbejdet må ikke foregå over hovedhøjde

ved efterisolering af facader
7 Tidsbegrænsning af arbejde i trange rum ved

isolering af tagrum

Hvis der skal arbejdes i snævre rum, fx isolering af
skunk, skal det særskilt fremgå af projektet. Det skal
indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen,
at der er krav om begrænsede arbejdsperioder i
snævre rum.

Læs mere:
 Se også Arbejdet må ikke foregå over hovedhøjde

ved efterisolering af facader
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8 Hensigtsmæssig tidsfølge ved
færdiggørelsesarbejder

Færdiggørelsesarbejder ved ombygning er tit
mandskabstunge, fordi så godt som alle entreprenører
udfører arbejde samtidig i de afsluttende faser. Det
kræver derfor en nøje planlægning af, hvornår de
enkelte arbejder kan/skal udføres, så entreprenørerne
får tid og rum til arbejdets udførelse. Det skal indgå i
overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen.

9 Slibning af gulve bør ikke foregå samtidig med
andre arbejdsopgaver

Hvis slibning af trægulve ikke kan undgås, skal det
indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen,
at arbejdet skal planlægges udført i en periode, hvor
der ikke er andre beskæftigede i rummene. Der skal
afsættes tilstrækkelig tid til arbejdet.

10 VVS- og el-installationer:
10.1 Støvende og støjende arbejde ikke samtidig med

andre arbejdsopgaver

Der tages i projektet hensyn til, at VVS- og el-
installationsarbejde skal udføres så støv- og støjsvagt
som muligt. Det skal indgå i overvejelserne om
udarbejdelse af tidsplanen, at eventuelt støvende og
støjende arbejde, fx rillefræsning, ikke må medføre
belastninger for udførende af andre arbejdsopgaver.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for
støj i forbindelse med arbejdet.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx
 BAR-vejledning om støj og hånd/arm

vibrationer. Håndværktøj og maskiner.
http://www.bar-ba.dk/stoej-og-
vibrationer/stoej/stoej-og-haand-
armvibrationer#.VHhZrvlMy6k


 BAR-vejledning om støv. http://www.bar-

ba.dk/kemi-og-stoev/stoev/stoev-paa-
byggepladsen#.VHhZ5vlMy6k



Udgivet i forbindelse med Branchevejledning om renovering af BAR Bygge & Anlæg
www.byggeproces.dk

Tidsplan
Der er taget hensyn til / afsat tid til: Kortlagt Angivelser KS

 Tænk toppen af støjen – kampagnepjece.
http://www.bar-ba.dk/stoej-og-
vibrationer/stoej/taenk-toppen-af-
stoejen#.VHhaCvlMy6k

 BAR-fakta om VVS-arbejde. http://www.bar-
ba.dk/faggrupper/vvs/#.VHhaMvlMy6k


 BAR-fakta om el-arbejde. http://www.bar-

ba.dk/faggrupper/el-arbejde#.VHhaTPlMy6k


10.2 Installationsarbejder foretages når der er bedst
mulige pladsforhold

Installationsarbejde på trange steder kan medføre
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for de udførende.
Selv små byrder kan virke belastende på kroppen, når
de skal håndteres på trang plads. Det skal indgå i
overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, og i
projektet i øvrigt, at sådanne arbejder udføres på det
tidspunkt, hvor pladsforholdene er bedst mulige.

Læs mere:
 Bekendtgørelse om manuel håndtering.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

 BAR-fakta om VVS-arbejde. http://www.bar-
ba.dk/faggrupper/vvs/#.VHhaMvlMy6k

 BAR-fakta om el-arbejde. http://www.bar-
ba.dk/faggrupper/el-arbejde#.VHhaTPlMy6k


11 Vinterinddækning af åbninger i mur mv.

Ved udførelsen af arbejdet skal temperaturen i
vinterhalvåret være tilpasset den menneskelige
organisme under hensyntagen til de anvendte
arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de
beskæftigede udsættes for. Det skal indgå i
overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, og i
projektet i øvrigt, at der i vinterhalvåret foretages
afdækninger af åbninger i murværk og
vinduesåbninger mv. af hensyn til de træk- og
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kuldegener, der kan opstå i åbent byggeri, samt
anvendelse af egnet telt e.l.

Læs mere:

 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
 At-vejledning D.2.11 om vinterinddækning af

råhuse, stilladser mm.
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/d-2-11-vinterinddaekning.aspx


 BAR-vejledning om vinterforanstaltninger.

 http://www.bar-ba.dk/planlaegning/indretning-
af-
byggepladsen/vinterforanstaltninger#.VHhbB_l
My6k


12 Hensyn til beboere i ejendommen og/eller

virksomheder i drift

Det kan også have betydning for tidsplanen, at
bygningen er beboet, mens renoveringsarbejdet står
på, eller for erhvervsbygningers vedkommende, at
virksomheden har aktiviteter i bygningen i
byggeperioden.

En urealistisk tidsplan kan betyde dårligere kvalitet,
øgede omkostninger og arbejdsmiljøproblemer og har
store konsekvenser for beboerne og andre ventende
brugere. Det skal understreges, at en grundig
tilstandsvurdering er nøglen til en realistisk tidsplan og
et godt projekt.


