
Opstartsmøder



Opstartsmøder

• Mange forskellige projekter på samme tid

• Flere underentreprenører går igen

• Evaluering
• Feedback og erfaring fra tidligere etape

• Stort fælles opstartsmøde med byggeledelsen

• Opstartsmøder med underentreprenører

• Opstarts-folder



Bygherres politik på 
byggepladsen

• Ingen påvirkning eller indtagelse af rusmidler eller alkohol i 
arbejdstiden eller på byggepladsen – kan medføre 
bortvisning

• Alle skal komme hjem i samme stand, de tager af sted på 
arbejde

• Ambition om ulykkes-, skade og fraværsfri arbejdsplads

• Ingen aggressiv adfærd – dialog foregår i god tone

• Psykisk arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske



Krav til sikkerhedsbeklædning

• Værnemidler

• Sikkerhedssko

• Synlighedsvest Klasse 2 Altid

• Klasse 3 Nær trafikken (Aalborg Kommune krav)

• Sikkerhedshjelm ved påbud



Håndtering af eksterne på arbejdsområdet

• Civile personer guides i venlig tone ud af arbejdsområdet.

• Ved optræk til aggressiv/konfrontatorisk adfærd fra 
uvedkommende; bak ud af situationen og stands arbejde om 
nødvendigt indtil vedkommende har forladt området.

• Repræsentanter fra ledningsejere (tilsyn og ledelse)

→ skal være iført sikkerhedssko og minimum synlighedstøj 
(gerne med logo) klasse 2 

→ Bør for eksemplets skyld bære sikkerhedshjelm

• Arbejdsområder skal planlægges og koordineres med eksterne 
håndværkere



Sikkerhedsrunderinger

• Afholdes én gang ugentligt

• Hver anden uge afholdes den i forbindelse med sikkerhedsmødet

• Øvrige uger afholdes sikkerhedsrunderingen på vilkårlige 
tidspunkter

• Varsling til formand ved ankomst samt efter rundering (hvis 
muligt)

• Entreprenøren orienteres om bemærkninger og/eller 
anmærkninger inden pladsen forlades.

• Runderingsrapport sendes på mail senest 3 hverdage efter 
rundering

• Ved kritiske observationer fra øvrige tilsyn, kan der iværksættes 
ekstraordinære runderinger.



Afmærkning af vejarbejde
• Entreprenøren skal sørge for sikkerhedsforanstaltninger i egne 

arbejdsområder, hvor der ikke er tale om fællesområde. Dette 
indebærer bl.a. følgende:

• Afspærring mod bløde trafikanter 

→ SKAL udføres med O 45 spærrebomme i top og i bund.

→ Afmærkningscylindre pr. 3 m

→ Alternativt benyttes hegn

→ Lægternes funktion er, at de er bredere end kæder og dermed 
lettere at se for svagtseende. 

→ Den nederste lægtes funktion er hjælp til for blinde.

• Afspærring trafik

→ N42/N44 pr. 10 m

→ Frimeter ved niveauforskel mellem kørebane og udgravning.

→ Frimeter må ikke bruges til oplag

• Trafikværn kræver udbøjningsradius



Beredskabsplan
• Hovedentreprenøren udfylder generel beredskabsplan (oplysninger om ansvarlige personer mm)

• Beredskabsplan vedlagt PSS beskriver overordnet procedurer for diverse scenarier.

• Skal hænge synligt fremme eller i skuret, så alle kan gøre sig bekendt med denne

• Arbejdet på ulykkesstedet stoppes, så ingen andre kommer til skade

• Det farefyldte område rømmes, hvis fortsat risiko for tilskadekomst

• Ambulance, politi og andet redningsmandskab alarmeres ved opkald til 112

→ Byggepladsens adresse [Vejnavn, nr., postnummer, by] 

• Ulykkesstedet bliver afspærret, og afspærringen bliver ikke fjernet, før årsagen til ulykken er kendt, og 
forholdene er gjort sikre. Ellers er der risiko for, at ulykken sker igen

• Kontakt byggeleder og Arbejdsmiljøkoordinator (B)

Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskyl forefindes i skurbyen

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre ved skade eller akut opstået sygdom? Så ring til akuttelefonen. 

Akuttelefonen: 1813



Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
• PSS skal være tilgængelig for ALLE

• Kontakt altid Arbejdsmiljøkoordinator (B) ved 
besøg fra Arbejdstilsynet 

• Fællesområder – se også punkt 1.1 i PSS

Punkter fra PSS til gennemgang

→ Støj/støv

▪ Bekæmp ved kilden

▪ Mindst støjende/støvende 
maskiner/værktøj

▪ Altid vand på skæreværktøj

▪ Høreværn, hvis støjen ikke kan 
bekæmpes/dæmpes

→ Oprydning

▪ Sker løbende igennem dagen

▪ Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan iværksætte på 
entreprenørens regning

→ Daglig oprydning

▪ Alle elkabler skal hænges forsvarligt op eller i 
materielcontainere

▪ Overskudsmateriale på oplagsplads

▪ Alt håndværktøj og ikke-stationære hjælpemidler 
retur til container/oplagsplads

▪ Ingen flydende emballage/affald på pladsen

▪ Vedligehold af transportveje

→ RUT

▪ Udenlandsk arbejdskraft skal registreres i RUT

▪ Udenlandsk arbejdskraft skal leve op til dansk 
AM-lovgivning – herunder sikkerhedskurser.



Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
→ Den enkelte entreprenørs ansvar

▪ Overhold gældende lovgivning

▪ Overhold AT's regler

▪ Maskiner, redskaber mm. skal være i 

lovmæssig stand

▪ Personlige værnemidler samt øvrigt 

sikkerhedsudstyr i god stand og godkendt

•

→ Ved manglende overholdelse af forpligtelser

▪ Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan uden 

varsel lade forholdene ordne for 

Entreprenørens regning

▪ Entreprenører skal pligtmæssigt stille 

mandskab til rådighed for udbedring



Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
• Risikoområder

→ Eksisterende ledninger

→ Udgravninger >1,7m

→ Ensrettet trafik

→ Forurenet jord – stands arbejdet og kontakt XXX

→ Asfaltarbejde – opbrydning og udlægning

→ Kranarbejde – montage af præfabrikerede 
elementer (skurby)

• Entreprenøren har pligt til

→ at melde ændringer, som er relevante for PSS –
Arbejdsmiljøkoordinator (B) opdaterer PSS

→ at sikre ordnede arbejdsforhold

→ at sikre korrekt instruktion af medarbejdere

→ at meddele arbejdsmiljøorganisation om påbud

• Ansatte har pligt til 

→ at sikre, at sikkerhedsforanstaltninger er opsat 
forsvarligt

→ meddele arbejdsgiver, hvis forhold ikke kan 
ordnes

→ at genopstille midlertidigt fjernede 
sikkerhedsforanstaltninger

→ Følge regler for sikkerhed og sundhed.



Spørgsmål
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