
 

Side 1 af 2 

Tjekliste: 
Vinterforanstaltninger Typiske vinterforanstaltninger 

Mange foranstaltninger er fælles for flere områder. Det er tilstræbt at 
placere de enkelte foranstaltninger under det emne, der vurderes at være 
vigtigst. Foranstaltninger fælles for flere områder er generelt medtaget 
under ”Byggepladsforanstaltninger” 

Årstids-
bestemte  

Vejrligs-
bestemte 

Ikke 
vinterfor
-anstalt-
ninger 

Byggepladsforanstaltninger    
Udendørs orienteringsbelysning (inkl. stillads, tag m.v.) x   
Indendørs orienteringsbelysning i rum med dagslystilgang x   
Orienteringsbelysning i rum uden dagslystilgang   x 
Arbejdsbelysning x   
Frostsikring af entreprenørens vandforsyning og afløb til skurby x   
Frostsikring af entreprenørens vandforsyning til produktion x   
Frostsikring af bygherrens installationer  x  
Opvarmning af entreprenørens egen skurby   x 
Leje af materialecontainere   x 
Isolering og/eller opvarmning af materialecontainer  x  
Læskærmning eller overdækning af stationære arbejdssteder (rundsav m.v.) x   
Etablering og vedligeholdelse af færdselsarealer (sommerkvalitet)   x 
Etablering af vinterbetingede interimsveje  x   
Retablering af vinterbeskadigede færselsarealer og materialeoplagspladser x   
Afvanding af byggepladsens permanente færdsels- og oplagsarealer   x 
Afvanding af udgravninger, byggegruber og lignende for nedbør  x  
Afvanding af udgravninger, byggegruber og lignende for grundvand   x 
Snerydning, grusning og saltning (inkl. stillads, tag m.v.)  x  
Afdækning af materialer for nedbør (undtaget bygherreleverance) x   
Frostsikring af materialer  x  
Frostsikring af maskiner   x 
Inddækning af stillads x   
    
Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejde    
Afdækning af tilfyldningsjord for at undgå opblødning x   
Frostsikring af tilfyldningsjord, -grus og lignende  x  
Frostsikring af udgravninger, skrænter og lignende  x  
Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på konstruktioner  x  
Opbrydning af frostskorpe  x  
Udskiftning af uegnet tilbagefyldsjord  x  
Forbedring af uegnet tilbagefyldsjord med kalk eller andre materialer  x  
Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund  x  
Udlægning af jernplader eller lignende nødvendiggjort af forringet bæreevne  x  
Frostsikring af eksisterende ledningsføringer  x  
    
Foranstaltninger ved betonarbejde    
Varm beton  x  
Generelt vintertillæg fra betonproducenterne for levering i vinterperioden x   
Isolering af forme  x  
Afdækning af forme og forskallingsmaterialer mod nedbør  x  
Ekstra forskallingstid op til 2 x ”sommertid”   x 
Ekstra forskallingstid over 2 x ”sommertid”  x  
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Vinterforanstaltninger  
Årstids-

bestemte 
Vejrligs-
bestemte 

Ikke 
vinterfor
-anstalt-
ninger 

 
Foranstaltninger ved betonarbejde    
Frostsikring af fuger, f.eks. ved anvendelse af varmetråde  x  
Frostsikring af tilslagsmaterialer  x  
Isolering mod frost af udstøbt beton  x  
Isolering af tilstødende konstruktioner (ved støbning)  x  
Frostsikring af konstruktioner  x  
Tørholdelse af byggegrube  x  
Køling af beton   x 
    
Foranstaltninger ved murerarbejde    
Varmt vand til mørtel inkl. isolering af slanger m.m.  x  
Varme sten  x  
Tilsætning af frysepunktssænkende midler til mørtel - materialer  x  
Fjernelse af sne fra murværkets overflade inden arbejdet fortsættes x   
Afdækning af murværk mod nedbør x   
Frostsikring af murværk  x  
    
Foranstaltninger ved tagarbejde    
Renovering: Sikring af eksisterende bygning mod nedbør   x 
Afdækning af ny tagkonstruktion mod nedbør og frost  x  
Afdækning af tag for at undgå tørring af tagpap  x  
Interimslukning af tagpap med bitumenstrimler - ad hoc  x  
Støvsugning og svabring af vand  x  
Tørring af tag  x  
Bortledning af regn og smeltevand  x  
    
Foranstaltninger ved indendørsarbejde    
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion x   
Bortledning af regn- og smeltevand fra etagedæk x   
Interimslukning af facadeåbninger x   
Opvarmning og ventilation for konditionsmæssig udførelse  x  
Udtørring af nedbørsfugt x   
Udtørring af konstruktionsfugt   x 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 


