Tjekliste 9 • sådan gør du, hvis du skal
restaurere eller bygge om
Fordeling af ansvar
‘Cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede
bygninger’ skal med i et fælles aftalegrundlag.
Udpeg en person, der er ansvarlig for sikkerheden på byggepladsen.
Du eller din rådgiver skal have en forsikring, der dækker godt nok.

Adfærd
Alle skal underskrive aftalen om at arbejde i en historisk bygning.
Alle skal vide, hvor brandslukningsudstyret er, og hvordan det bruges.
Sørg for procedurer for håndtering af olieklude, slibestøv osv.
Hold orden på byggepladsen og fjern brændbart materiale.
Byggepladslamper kan udvikle meget varme. De må ikke rettes mod brændbart materiale
og skal slukkes, når der ikke er nogen i nærheden.
Foretag et fyraftenseftersyn, når arbejdsdagen slutter – tjek at:
askebægre er tømt
olieklude er lagt i en metalboks
trykflasker er fjernet
el og elapparater er slukket
døre er lukket og evt. låste
åbninger er afskærmede
gennembrydninger i vægge og gulve er tætnet
alarmanlæg er tilsluttet eller brandvagt mødt op.

Byggepladsens indretning
Skurvogne, oplag af brændbare materialer o.l. bør placeres minimum 5 m fra bygningen.
Brandfarlige væsker og trykflasker skal opbevares forsvarligt.
Brand- og flugtveje må ikke blokeres af skurvogne og oplag.
Beredskabet skal have fri adgang til slukningsvand.
Overvej indhegning af byggepladsen for at holde uvedkommende væk.
Indret særlige steder uden for bygningen, hvor der må ryges.
Der skal være brandsikre askebægre og beholdere til tømning af askebægre, der ikke må
bruges til andet.
Der skal være udstyr til brandslukning.
Fjern letantændeligt affald og materialer på byggepladsen.

Stilladser
Overvej, om stilladset skal have lynafledning.
Stilladser må ikke give adgang for uvedkommende.
Stilladser må ikke blokere for adgang for beredskabet.
Hold løbende øje med stilladser, hvis der er storm.

fortsættes

Bygningen
Afdæk særligt inventar som paneler, lofter og møbler.
Elinstallationer skal have tilstrækkelig kapacitet og være i god stand.
Brandsikkerheden må ikke være svækket pga. byggearbejder.
Branddøre må ikke være fastholdt med f.eks. kiler.
Beskyt alarm- og slukningssystemerne for støv og skidt.

Særlige typer arbejde
Aftal særlig varsomhed ved varmt arbejde, og kræv uddannede folk.
Husk brandvagt ved varmt arbejde på fredede bygninger.
Udpeg et sted væk fra bygningen, hvor varmt arbejde bør udføres.
Hvis varmt arbejde skal udføres i eller ved bygningen:
Sørg for brandmæssig afskærmning af arbejdsstedet.
Fjern brændbart materiale.
Sørg for adgang til slukningsvand.
Hold opsyn mindst to timer efter, at arbejdet er afsluttet.
Fjern støv og spindelvæv.

