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1. Generelt 
Følgende retningslinjer fra Campus Service SKAL efterleves. 
Byggepladsen skal placeres hensigtsmæssigt for byggeriet og DTUs øvrige igangværende 
aktiviteter, herunder sikre hensigtsmæssige/sikkerhedsmæssige adgangsforhold for DTUs 
medarbejdere. 
 
2. Skiltning 

Nødvendig midlertidig byggeplads-skiltning om: adgangsforhold, P-forbud/P-anvisning for 
cykler, biler og andre køretøjer, brandveje og flugtveje, områder med hjelmpåbud, 
vareindlevering m.m. skal etableres. 
 
3. Hegn 

Byggepladsen skal være afspærret af hegn med låge eller betonautoværn, og nødvendig 
belysning inkl. energimåler etableres. 
 
Træer og beplantning på byggepladsområdet skal være beskyttet efter anvisning fra DTU 
projektleder. 
 
4. Forsyninger og tilslutninger 

Elkabler, kloakrør og vand skal føres langs omkransningen af byggepladsen og må ikke bindes op 
i træerne. Der må ikke ligge uafmærkede materiale på jorden. 
 
Kloaktilslutninger skal udføres efter anvisning fra DTU projektleder. Vandtilslutninger skal 
udføres efter anvisning fra DTU projektleder. 
 
Elforsyninger skal udføres efter anvisning fra DTU projektleder, herunder måling af 
energiforbrug.  
Det påhviler el-entreprenøren at overholde SB’s regler for midlertidige installationer. 
Arbejdsskure og containere må ikke placeres oven på vejbrønde og riste. 
 
5. Skurby og oplags- og affaldspladser 

Byggeaffaldscontainer og arbejdsskure skal være placeret på underlag af træplader, jernplader 
eller fliser, så belægninger / græs ikke ødelægges. Alternativt: Retablering af belægninger / 
græs. Roskilde kommunes regler for affaldshåndtering skal følges. 
 
Arealer, der er udlagt med træ- eller jernplader til container og ikke benyttes hertil, skal 
afspærres særskilt og mærkes med Adgang Forbudt. Også i de tidsrum, hvor containeren køres 
til tømning. 
 
Løst materiale, såsom sten, grus, jord, mørtel, betonaffald og lignende, skal placeres på træ- 
eller jernplader overdækket med presenning, og må kun ligge sådan i korte perioder. 
 
Arealerne skal altid holdes i ryddelig stand, så der til enhver tid er fri adgang til kloakkerne. 
Når byggesagen er afsluttet, skal arealerne rømmes og afleveres i rengjort og retableret stand. 
 
Ovenstående skal ske i samarbejde med den ansvarlige DTU projektleder. 
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