Velfærdsforanstaltninger
3.13 Bilag 13 Checkskema for velfærdsforanstaltninger
Byggepladsens adresse:______________________________________________________________
Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________
Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________
Nedenstående skema udfyldes ved arbejdsmiljøgennemgang om velfærds -foranstaltninger
Arbejdsmiljøemne
I orden
Hvis ikke
Beskriv
Navn
JA/NEJ
beskriv hvor
løsningen på
ansv. og
og hvad
problemet
dato for
Se Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg om løfte
og hejseredskaber bl.a. afsnit om skurvognsfaciliteter.
problemer er
løsning
Er arbejdet kortvarigt?
Dvs.:
 arbejdet varer højst 3 dage,
 overstiger i omfang ikke 6 manddage, eller
 de ansatte begynder og slutter den daglige
arbejdstid et andet sted end byggepladsen
Er der adgang til følgende vedkortvarigt
arbejde:
 toilet
 spiseplads
 håndvask med rindende varmt vand
 omklædning og mulighed for at opbevare tøj
og personlige ejendele
 mulighed for at tørre arbejdstøjet, hvis det
bliver vådt under arbejdet
samt hvis der er smittefare, arbejdet støver eller
sviner meget, der er fare for at komme i berøring
med sundhedsskadelige stoffer og materialer,
høje temperaturer eller fysisk meget
anstrengende arbejde – adgang til
 brusebad og omklædning, hvor gangtøj og
arbejdstøj er adskilt
Arbejde på byggepladsen af længere varighed
Starter arbejdet på byggepladsen og er
arbejdet ikke kortvarigt?
Er der så følgende foranstaltninger til stede
(normalt i form af en skurvogn, jf. bekendtgørelsen nr. 775 af
17. september 1992 om indretning af skurvogne)







Toilet
Håndvask med rindende varmt vand
Badefaciliteter med omklædningsmulighed
Adskilt omklædnings- og spiserum, og
2 skabe til hver ansat?

(Kravene til skurvogne kan også opfyldes ved, at de ansatte
benytter velfærdsfaciliteter i en eksisterende bygning – dvs.
toiletter, kantine, bad, omklædningsrum m.m. Brugsværdien
skal dog som minimum have samme standard som en
almindelig skurvogn)

Er der
 1 handvask for hver 5 personer
 1 brusebad for hver 10 personer
 1 toilet for hver 15 personer?
Er der max 200m eller en transporttid på 5 min. til
toilet?
Opfylder indretningen af skurvognen
bekendtgørelsen om indretning af skurvogne?
(Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende,
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 )
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Andet
Udføres der arbejde med for asbest, asfalt, bly,
epoxy, polyuretan eller udføres der kloakarbejde?
(Arbejde med disse stoffer og materialer er omfattet af særlige
krav – herunder til velfærdsforanstaltninger, jf.
bekendtgørelser for disse særlige områder)

Udføres der vej- eller andet anlægsarbejde, hvor
byggepladsen flytter sig under arbejdet?
(Her vil der i særlige tilfældes kunne lempes på
bestemmelserne. Spørg Arbejdstilsynets callcenter tlf.
70121288)
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