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Dokumentation for Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder §161-§165.   

 

 

§ 161 - § 165 Byggepladsen og udførelse af byggearbejder  

§ 161  

Byggepladsen og byggearbejder skal planlægges og udføres, så der: 

1) Ikke sker skade på personer eller bygninger på og omkring byggepladsen. 

2) Ikke opstår væsentlige gener for naboer, på vej og fortovsarealer. 

3) Tages højde for vejrforhold. 

 

§ 162  

Ved planlægning og udførelse af byggearbejder skal det sikres, at: 

1) Der ikke sker svigt af nye eller eksisterende konstruktioner på egen grund eller på 
nabogrunde under udgravninger, opførelse og ombygning. 

2) Montage af bygningsdele udføres, så der ikke er risiko for personer på egen grund 
eller på nabogrunde. 

 

§ 163  

Under byggearbejdets udførelse skal der gennemføres brandværnsforanstaltninger, 
som sikrer, at: 

1) Brandsikkerheden i eksisterende byggeri, som stadig er i brug, ikke forringes. 

2) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses. 

3) Brandspredning på grunden begrænses. 

4) Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund. 

5) Der er adgangs- og tilkørselsforhold på byggepladsen, så redningsberedskabet har 
mulighed for uhindret at komme frem. 
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6) Materialer og konstruktioner til brug for byggearbejdet skal placeres på eller i 
direkte tilknytning til byggepladser, så de ikke medfører risiko for brandspredning til 
bygninger på egen grund eller på nabogrunde. 

 

§ 164  

Byggearbejder må ikke medføre uacceptable gener på anden grund. Det skal ved 
byggearbejde sikres, at: 

1) Der er udført en tilstrækkelig afskærmning. 

2) Der ikke er uacceptable støjgener. 

3) Affald håndteres på byggepladsen. 

4) Vejoverkørsler holdes frie og rengjorte. 

 

§ 165  

Ved udførelse af byggearbejder skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn 
til klimatiske forhold, såsom sne, regn og kulde, er nødvendige for at beskytte 
fugtfølsomme materialer, og så det sikres, at der ikke indbygges fugt i bygningen 
under opførelsen. 
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Da der er tale om relativ kort periode for opstilling vil der sjældent være gener for 
naboer hvad angår støj og støvgener. 

Opstilling af moduler vil som udgangspunkt foregå inden for normal arbejdstid. 

Byggepladsen afskærmes med afmærkningsmateriel i forbindelse med opstilling af 
moduler. 

Alle mand der arbejder inden for kranområdet bærer hjelm og andet personligt 
værnemidler. 

Det er kranchaufføren der selv anhugger moduler, anhugningen foregår efter 
Arbejdstilsynets regler for anhugning. 

Der vil blive brugt almindelige håndtegn i forbindelse med opstilling. 

Monteres der i flere etager bruges der seler/faldsikring som fastgøres over hoved i 
disponibel krankrog. 

Adgangsveje til moduler over stueplan udføres med fastgjorde stiger. 

Facadearbejder over 2meter udføres med sikret rullestillads. 

Emballage fra moduler samt afsværtningsmidler samles og tages med hjem og 
sorteres efter firmaets gældende regler med affaldshåndtering. 

Da der er tale om rumstore færdigmonterede moduler opretholdes brandkravene 
allerede ved opstillingen. 

 

 

 

 

 


