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MT Højgaard er en arbejdsmiljø-
certificeret virksomhed. Vi har 
derfor arbejdsmiljø på dagsorde-
nen og kræver, at alle på bygge-
pladsen respekterer og efterlever 
de arbejdsmiljøregler, der gælder 
på vores byggepladser. Det er 
samtidig en forudsætning for at 
være samarbejdspartner med os.

Alle skal aktivt deltage i arbejds-
miljøarbejdet og være med til at 
gøre vores byggepladser til et sik-
kert sted at arbejde.

Vi har derfor nogle klare regler, 
som både vi selv og vores samar-
bejdspartnere skal følge.

Er du i tvivl, om du overholder 
krav og regler, så kontakt altid 
din arbejdsleder, før du begynder 
arbejdet.

Hjelmpåbud/sikkerhedsfodtøj
På vores byggepladser er der 
påbud om brug af hjelm og sik-
kerhedsfodtøj. Påbuddet skal 
overholdes af alle.

Alkohol/rusmiddelforbud
Du må ikke møde påvirket op 
eller indtage alkohol eller andre 
former for rusmidler på bygge-
pladsen.

Certifikater
Materiel, der kræver certifikat, 
må kun betjenes af personer med 
certifikat.

Sikkerhedsudstyr
Hvis du mangler sikkerhedsudstyr 
til en opgave, giver du straks din 
arbejdsleder besked. Du skal altid 

bruge det udleverede sikkerheds-
udstyr, også selv om du ikke 
direkte har fået besked på det.

Hvis du er i tvivl om, hvornår 
eller hvordan sikkerhedsudstyret 
skal bruges, skal du henvende dig 
til din arbejdsleder, før du begyn-
der på arbejdet.

Farlige stoffer og materialer
Når du arbejder med farlige stof-
fer eller materialer, er det et krav, 
at du har kendskab til, hvordan 
man bruger disse. Læs altid 
brugsanvisningerne.

Bakalarm
Lastbiler over 3.500 kg skal have 
bakalarm ved kørsel på vores 
byggepladser.

Eftersyn
Det er dit ansvar som underen-
treprenør, at materiel er efterset i 
henhold til gældende lovgivning.

Afspærring
Der må kun benyttes plastkæder, 
refleksguirlander eller lægter til 
afspærring på vores byggepladser.

Orden/oprydning
Alle, der arbejder på pladsen, skal 
holde orden. Fjern løbende affald 
fra arbejdsstedet. Mange ulykker 
på pladserne skyldes ofte mangel-
fuld oprydning. Du kan være med 
til at undgå ulykker med din 
oprydning.

Arbejdsmiljørepræsentant
Hvis en arbejdsgiver beskæftiger 
fem mand eller flere på pladsen, 
skal der vælges en arbejdsmiljø-
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repræsentant. Denne repræsen-
tant skal deltage aktivt i sikker-
hedsarbejdet både på pladsen og 
inden for sin egen arbejdsmiljø-
gruppe.

Det er vores fælles mål at få et 
sikkert arbejdsmiljø. Derfor er 
det vigtigt, at kolleger bakker 
arbejdsmiljørepræsentanten op.

Instruktion
Du skal altid være instrueret i, 
hvordan du udfører dine arbejds-
opgaver. Du har pligt til at infor-
mere din arbejdsleder, hvis du 
ikke har forstået instruktionen.

Den enkelte underentreprenør 
skal sikre, at dette overholdes, da 
det er hans opgave at instruere 
og føre tilsyn med sine egne folk.

Meldepligt
Underret straks byggepladsens 
arbejdsmiljøkoordinator, hvis du 
ser sikkerhedsforhold på pladsen, 
som giver risiko for ulykke.

Plan for Sikkerhed og  
Sundhed (PSS)
Sørg for at sætte dig grundigt ind 
i Plan for Sikkerhed og Sundhed 
samt byggepladsens beredskabs-
plan.

Brud på regler
Det kan medføre bortvisning, hvis 
sikkerhedsreglerne ikke overholdes 
på vores byggepladser.

Det er et krav, at chauffører på 
MT Højgaards byggepladser taler 
enten dansk, engelsk eller tysk.

I tilfælde af 
ulykker
·  Stands ulykken. Få overblik, 

sørg for at sikre dig selv og 
dine omgivelser

· Giv livreddende førstehjælp
· Tilkald den nødvendige hjælp
·  Giv almindelig førstehjælp
·  Sørg for, at nogen tager imod 

den tilkaldte hjælp, aftal 
mødested og vis vej

·  Se til, at kolleger/vidner ikke 
går i chok – tal med dem om 
hændelsen eller sørg for, at 
andre gør det

· Politiet kommer
· Arbejdstilsynet kommer, hvis 

politiet tilkalder dem
·  Kontakt byggepladsens 

arbejdsmiljøkoordinator
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