Generelt
De ansatte skal sikres mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget. Ved arbejde i råhuse eller åbne
konstruktioner skal man derfor skærme de ansatte mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden.

Alternativ til overdækning
Hvis der ikke er mulighed for at overdække hele byggeriet, skal facadeåbninger lukkes med plastbetrukne rammer og lignende, gerne med plast som sikrer, at dagslyset kan trænge ind i bygningen.
Konstruktionen skal kunne modstå vindpresset på de store åbninger.
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Små afskærmninger af arbejdssteder
Små læskærme består normalt af telte eller presenninger.

Traditionelle teltløsninger til kabel- og ledningsarbejde

Færdselsarealer
Gode færdselsarealer mindsker risikoen for ulykker på byggepladsen. Som grundregel anbefales at bygge
”blivende veje” frem for midlertidige. Adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik skal holdes
adskilt.

Gående trafik
På adgangsveje fra offentlig vej og parkeringsplads til omklædningsrum og på veje mellem skure skal man
kunne færdes med normalt fodtøj.
Fra omklædningsrum til arbejdspladser skal man kunne færdes i arbejdsfodtøj.

El-sikkerhed
Kabler og ledninger til faste installationer skal være ophængte eller nedgravede, evt. trukket i nye
kloakledninger, så man undgår at beskadige dem.
Splejsning af kabler sker bedst i telt, der kan opvarmes, så splejsningen kan foregå tørt. Kabler, der er
opbevaret tørt og varmt, er lettere at arbejde med. El-kabler er svære at håndtere i koldt vejr, da de er
udført af termoplastisk materiale, som er mere følsomt over for slag og bøjninger. Vær opmærksom på,
at der kan være en leverandørbestemt nedre temperaturgrænse for håndtering af kabler.
Gode råd på byggepladsen:
• Opdager du fejl og mangler ved el-installationerne, skal du straks kontakte den ansvarlige på bygge
pladsen.
• Ryd op og vis hensyn til dine kolleger, når du bruger kabler og ledninger.
• Hæng ledninger og kabler op, så andre ikke snubler i dem.

Bygherrens ansvar
Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal
bygherren planlægge, afgrænse og koordinere arbejdsmiljøet.
Bygherren kan lade sine pligter udføre af den projekterende, arbejdsmiljøkoordinatoren eller fx total
entreprenøren, hvis forudsætningerne er i orden. Bygherren har dog stadig ansvaret.
Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at bygge- og anlægsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Læs om koordinatorens opgaver på www.byggeproces.dk

Udbudsmateriale
Bygherren skal ifølge vinterbekendtgørelsen i udbudsmaterialet beskrive hvilke foranstaltninger, han
forventer, der bliver nødvendige på byggepladsen af hensyn til vintervejret.
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Ansvar for arbejdsmiljøet generelt
Ansvaret for arbejdsmiljøet er meget klart fordelt, så bygherren har ansvaret for afgrænsning og
koordinering af arbejdsmiljøindsatsen i fællesområderne, mens den enkelte entreprenør har ansvaret for
sit eget arbejdsområde.
Ansvaret for at iværksætte og vedligeholde, samt føre effektivt tilsyn med vinterforanstaltningerne kan
overdrages til en eller flere entreprenører, hvis ikke bygherren selv har kapaciteten til at stå for dette.
Det kræver en aftale mellem bygherre og entreprenører om, hvem der tager sig af de forskellige vinterforanstaltninger i fællesområdet. Fx at en bestemt entreprenør står for snerydning og grusning.

Ansvar for arbejdsmiljøet
Bygherrens pligter kan fx overdrages til den projekterende, hvis forudsætningerne er i orden - men det
kan ansvaret ikke. Det samme gælder, hvis bygherren laver en aftale med en totalentreprenør.
Arbejdsmiljøreglerne er beskrevet i byggepladsbekendtgørelsen og bygherrebekendtgørelsen med
tilhørende vejledninger

Eksempler på fællesområder:
• Færdsels- og adgangsveje.
• Materialepladser.
• Affaldspladser.
• Arbejdsplatforme.
• Gangbroer.
• Stilladser.
• Skurby.
• Konkrete arbejdsområder, hvor flere virksomheder samtidig skal udføre arbejde.

Plan for sikkerhed og sundhed
PSS skal også beskrive, hvordan der kan blive plads til den nødvendige beskyttelse mod vintervejret.
Det kan være nødvendigt at beskrive særlige vejrmæssige forhold i PSS, fx ved forventning om frost og
glat underlag samt/eller kraftig vind.
Planen bør også beskrive, hvordan og hvornår man sikrer forsvarlig færdsel på adgangsvejene, fx ved krav
til underlag snerydning og grusning.

Orienterings- og arbejdsbelysning
På adgangs- og transportveje skal der være en belysning på mindst 25 lux. Belysningen må ikke give
generende blænding, skygger, reflekser. Arbejdsbelysningen skal som minimum være på 50 lux.
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Arbejdstemperatur
I forbindelse med vinterbyggeri skal bygningen lukkes så hurtigt som muligt, så man ikke udsættes for
unødig kuldepåvirkning og træk.
Arbejdstemperaturen skal tilpasses den menneskelig organisme set i forhold til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, man udsættes for i arbejdet.
• Tilpasningen af temperaturen kan om vinteren fx ske ved, at arbejdssteder i bygninger varmes op.
Normalt vil en rumtemperatur på omkring 10˚C være passende ved aktivt fysisk arbejde.
• Ved stillestående finmotorisk arbejde vil en temperatur omkring 15 grader være passende.
• Hvis temperaturen ikke kan reguleres, fx fordi arbejdet foregår udendørs eller i hal uden mulighed for
lokal opvarmning, kan kravet helt eller delvist opfyldes ved, at arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte
får udleveret varmt arbejdstøj - fx også når der arbejdes på inddækkede facadestilladser etc.
Vær opmærksom på, at det ikke er hele bygningen der skal opvarmes, men kun de steder, hvor der
arbejdes. Eksempelvis kan man i store haller afskærme/inddække selve arbejdsstedet, så det ikke er hele
hallen der skal opvarmes ved afgrænsede opgaver.
Vind og træk forstærker den afkølende effekt. Endvidere forværrer en høj luftfugtighed, nedbør eller
afkøling yderligere.
Kuldeindeks Ved vedvarende påvirkning og korrekt påklædt
0°C til -20°C
Minimal risiko, men falsk følelse af sikkerhed ved længere ophold
-20°C til -40°C
Tiltagende risiko, lettere forfrysning af blottet hud inden for 30
min.
-40°C til -60°C
Fare, forfrysning af blottet hud indenfor 10 min.
Eksempel:
Hvis temperaturen er 10° C, og vindhastigheden er 14 m/s
- Så vil temperaturen føles, som om at man befinder sig i 2
minusgrader.
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