
/sikkerhed og regler

 Vejledning til
håndværkere & leverandører



Velkommen til Wihlborgs

Arbejde hos os. Når du arbejder hos os, skal du 
overholde de sikkerhedsregler og bestemmelser, 
der gælder her.

Reglerne er udformet med henblik på at sikre dig, 
os, vores lejere og værdigenstande bedst muligt 
mod uheld og andre uhensigtsmæssigheder.

1.

Spørgsmål. Er du i tvivl om noget, forventes det, at 
du drøfter det med din Wihlborgs kontaktperson.

Du er også altid velkommen til at kontakte den 
relevante driftsleder eller ejendomsinspektør ved at 
ringe på telefon: +45 39 61 61 57 og oplyse, hvilken 
ejendom du ringer fra eller det drejer sig om.

2.



Vi skaber
fremtidens kontorer.



Generelle forhold

Din Fremtræden. Sørg altid for at fremstå præsentabel, 
når du bevæger dig rundt på ejendommene.

Ophold dig ikke indendørs hos vores lejere i meget 
beskidt tøj.

2. Støj. Hvis du skal udføre støjende arbejde, skal det-
te gøres i tidsrummet kl. 06-09.

Hvis det ikke er muligt, skal der laves en særaftale 
med den pågældende ejendomsinspektør.

1.



Vi tror på, at glade og tilfredse 
medarbejdere giver glade kunder.



Wihlborgs er det førende selskab 
for kommercielle ejendomme 
i Øresundsregionen.





Adgangsforhold

Særlige adgangskrav. Kræves der særlige adgangskrav til lejers 
område, skal der skaffes godkendelse til dette hos den pågældende 
ejendomsinspektør.

1.

2. Parkeringsforhold. Benyt det almindelige parkeringsareal, med 
mindre andet er aftalt med ejendomsinspektøren. 
Brandvæsnets rednings- og kørevej må aldrig blokeres.

3. Fartgrænse. Overhold de angivne fartgrænser, når du kører på 
ejendommene.

4. Arbejde uden for normal arbejdstid. Ejendomsinspektøren skal altid 
underrettes, hvis arbejdet trækker ud over normal arbejdstid – dvs. 
efter kl. 16.00.

5. Videoovervågning. Nogle af vores ejendomme er videoovervåget. Der 
vil altid være skiltning hermed, hvis det er tilfældet.



Vores fælles mål er at have
tilfredse kunder og skabe den 

bedste oplevelse for vores lejere.



Sikkerhedsregler

Arbejdstilsynets regler skal altid overholdes.1.

4.

3. Brandalarmanlæg. I huset har vi installeret et brandalarmanlæg. Hvis 
dit arbejde medfører varme, eller udvikler røg- eller støvpartikler, skal 
arbejdet forudgående anmeldes til ejendomsinspektøren. Alarmen 
kan midlertidigt afinstalleres om nødvendigt.

2. Varmt arbejde. Varmeudviklende arbejde, dvs. lodning, svejsning, 
slibning, skæring, tagdækning og anden opvarmning - skal udføres efter 
Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts Vejledning 10, 10 A og 10 B. 

Det betyder bl.a., at det er dit ansvar at have brandslukningsudstyr i 
nærheden, hvis noget skulle gå galt.

Rygning. Der er rygeforbud på virksomhedens ejendomme, der må 
dog ryges udendørs, men ude af syne for lejerne. Cigaretter skal altid 
slukkes i askebægere eller brandsikre spande.



5. Påvirkning. Spiritus og øl 
må ikke indtages under 
arbejdsmæssigt ophold. 
Du må heller ikke indtage, 
eller være påvirket af, 
euforiserende stoffer, 
mens du udfører arbejde 
på Wihlborgs ejendomme. 



Flugtveje. Under arbejde med f.eks. byggematerialer og maskiner, 
bedes du sørge for at flugtvejene, så vidt muligt, er passable, mens du 
arbejder og helt frie, når du er færdig med dit arbejde.

Kriminalitet. Tyveri af effekter på vort område vil blive politianmeldt. I 
øvrigt henvises til DS476, norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet 
på byggepladser.

Døre og branddøre. Døres lukkefunktion må ikke være spærret af lednin-
ger, kiler og lign. under arbejdets udførsel eller når et arbejdssted forlades.

7.

6.

9.

Affald. Affaldscontainere kan benyttes til mindre affaldsmængder. Vær 
opmærksom på, at vi har affaldssortering. Større mængder affald bort-
skaffer du enten selv eller indgår en aftale med ejendomsinspektøren.

8.

Klude. brugt til oliebehandling, aftørring af olie eller andre selvantænde-
lige, brændbare væsker skal bortskaffes efter brug. Kludene skal embal-
leres i en lufttæt pose og anbringes i en brandsikker beholder udendørs.





1.

2. Bekæmp. Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede 
brandmateriel - udsæt ikke dig selv for en risiko!

Alarmér. Mange af vore ejendomme har automatisk brandalarmering. 
Hvis ikke, Tryk da på et af de røde brandtryk på væggen, derefter:

3. Red. Bring personer væk fra farezonen - udsæt ikke dig selv for en risiko!

Ring 112 
        Fortæl at det brænder

        Hvad der brænder

        Hvilken adresse du ringer fra

        Dit navn og telefonnummer

        Om der er tilskadekomne eller personer i fare

Ved brand



Orienter. Din Wihlborgs 
kontaktperson eller den 
relevante driftsleder / 
ejendomsinspektør:
+45 39 61 61 57

4.

5.

7.

6.

Evakuering. Evakuér 
ansatte og besøgende 
til samlingspladsen.

Begræns. Luk alle 
vinduer og døre – men 
lås ikke.

Brandvæsen. Modtag 
brandvæsnet og vis evt. 
vej til skadesstedet. 

Forsyn redningsmandska-
bet med informationer.



Tak for
samarbejdet.

Wihlborgs A/S | Mileparken 22A, 3. sal | 2740 Skovlunde | +45 39 61 61 57 | info@wihlborgs.dk 


