
1

SROS 20.12.2021



Hvad er RTB?

Formålet med Rent Tørt Byg (RTB) er at bidrage til et godt indeklima i det færdige byggeri, bl.a. ved at forhindre 

spredning af støv og fibre m.m. fra byggeprocessen til bygningen. RTB bedrager også til et bedre arbejdsmiljø 

under udførelsen, samt en sikrere og mere effektiv arbejdsplads.

RTB-FILOSOFIENS MÅL bygger på en filosofi om, at rene og velholdte arbejdspladser giver større arbejdsglæde, 

færre fejl, mindre rod, lavere sygefravær og øget arbejdseffektivitet.

Med god renhold i byggeprocessen undgår man, at byggestøv o. lign. «gemmer sig» i bygningen for så, at komme 

frem senere og give anledning til dårlig indeklima. Tiltag imod fugt i byggetiden, forhindre udvikling af svamp, mug, 

bakterievækst og bygningsskader.

RTB er et processstyringsværktøj til brug i byggeperioden, der har fokus på 
systematisk håndtering og styring af renholdelse. (RTB håndbogen RIF)
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Hvorfor indføre RTB?:
• Fordi støv fra byggeprocessen og fugt 

afsættes i konstruktioner og hulrum 
(skakter, rum over nedsænkede lofter, 
rum under opbyggede gulve, 
ventilationskanaler m.v.)

• Fordi støv frigøres gradvis til inde luften, 
når bygningen tages i brug

• Fordi støv er en almindelig årsag til hud-
og slimhindeirritationer

Hensigt med RTB:
• Forbedre arbejdsmiljøet og trivslen i 

byggeperioden. Færre ulykke og lavere 
fravær.

• Er med til at sikre en mere effektivt, 
økonomisk fordelagtig produktion

• Sikrer et bedre færdigt byggeri uden 
generende og sundhedsforringende 
forureninger fra byggeperioden.
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GRØN ZONE GUL ZONE RØD ZONE

Hvornår:
I nedrivnings- og råhusfasen

Hvornår:
Når bygningen er tæt

Hvornår:
Færdige rum, ved opstart af 
ventilation og tekniske 
anlæg 

Støvniveau:
Støvede overflader, beskidt

Støvniveau:
Lidt støv

Støvniveau:
Alle overflader og 
installationer er rene og 
støvfrie

Tiltag:
Produktion uden 
støvbegrænsede tiltag

Tiltag:
Produktion med
støvbegrænsende tiltag

Tiltag:
Strenge krav til 
støvbegrænsning fra 
forstående produktion

Opdeling af renholdszoner på  plantegning:
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Krav til gul zone?

• Dvs. døre og vinduer er monteret og tætnet omkring. Taget er tæt og samtlige andre huller er lukket

• Alle horisontale overflader støvsuges 1-2 gange pr. uge  

• Alt støvproducerende værktøj skal have påmonteret sug. Krav til materialeopbevaring m.v.

• Vinduer og døre skal i størst mulig grad være lukket i perioden. 

• Samtlige entreprenører skal udføre oprydning og støvsugning efter eget arbejde 

• Renholds entreprenøren rengør i aftalt omfang

• Ved åbninger skal der etableres «dørluk system». Er der åbninger, der ofte åbnes grundet 

materialeindkøring, kan der opsættes plastiklameller.

• Der etableres dørmåtter eller lign., så grus og andet ikke bliver trukket med ind i bygningen.

• Alle ventilationskanaler SKAL leveres med propper i begge ender.

Gul zone etableres, når bygningen er tæt og FØR montering af 
ventilationskanaler.
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Krav til rød zone?

• Dvs. med færdige overflader (gulvbelægning, malede overflader, systemloft / fastloft, lister osv.)

• Renholds entreprenøren rengør alt og låser eventuelt området af og melder det ind til byggeledelsen

• Støvende arbejde er ikke tilladt (Hvis der om nødvendigt skal arbejdes med støvende arbejde i 

området, skal personen oprette lufttæt arbejdstelt, der skal godkendes af byggeledelsen før opstart.)

• Påbudt med blå sokker / skoovertræk

Rød zone etableres løbende, efterhånden som rummene / områderne bliver færdige.
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Processtyringsværktøjer
Til venstre ses plakater, der 
hænges op ved samtlige 
indgange til områder, der på en 
plantegning er markeret som 
værende gul eller rød zone.

Der hænges normalt ikke 
plakater op i grøn zone, da 
dette dækker nedrivning af-
eller i bygninger, samt råhus
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Processtyring af RTB
• På byggemøder informeres om etablering af gul eller rød zone, status, afvigelser, m.v.

• Der udpeges en ansvarlig person (entreprise-/byggeleder), som tovholder for dette. 

- Den RTB ansvarlige, arrangere og deltager på ugentlige RTB-runderinger, med 

udarbejdelse af rapport.

- Personen har den daglige kontakt med renholdelsesentreprenøren

- I fællesskab med renholdelsesentreprenøren opsættes renholdsstationer med dørmåtter 

og blå sokker ved hver indgang til ”rød zone”.

• Entreprenørerne må ikke lukke gulv, vægge eller lofter, før der er foretager 

”renholdsrundering” med byggeledelsen. 

• Der tages målinger af støvniveauet (NS-INSTA 800) over loftet på de forskellige 

installationer og inde i ventilationsrørene. Alle eltavler støvsuges før lukning.
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