Indretning af arbejdssteder i forhold til organiseringen af arbejdet
4.1 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen
Indretning af arbejdssteder i f. til organiseringen af arbejdet (faste arbejdssteder, skiftende og midlertidige arbejdssteder, byggepladser og lastning
og lodsning af skibe)
Nr.

Arbejdsmiljøproblemstilling

1

Udføres arbejdet for en arbejdsgiver?
(Reglerne for arbejdsstedets indretning gælder kun
hvis arbejdet udføres for en arbejdsgiver)
Er der tale om arbejde med lastning og lodsning af
skibe? (Se regulativ for lastning og lodsning af
skibe)
1
Faste arbejdssteder
2
Er bedriftsområdet samlet?
Er bedriftsområdet udstrakt eller spredt
3
beliggende?
Foregår der arbejde i eget hjem over 1 dag om
4
ugen?
Hvis der udføres landbrugs-, skovbrugs- og
gartnerivirksomhed, foregår arbejdet så i
virksomhedernes bygninger, bedriftsanlæg eller på
5
de arealer, der ligger umiddelbart op hertil?
Hvis der udføres landbrugs-, skovbrugs- og
gartnerivirksomhed, foregår arbejdet så på
6
fjernere dele af bedriftsområdet?

2

3
4
5
6

7

Relevans
Ja/nej

Beskrivelse af risici

Hvordan kan risici imødegås?

Ansvarlig

Løsning i projekt/
Løsning i journal

1

Industri, handels- og kontorvirksomheder, skoler, hospitaler og andre institutioner anses som faste arbejdssteder
Virksomhedens bedriftsområde omfatter alle bygninger, bedriftsanlæg mv., som virksomhedens ansatte har adgang til som led i deres arbejde, og arealer i
umiddelbar tilknytning hertil. Reglerne for faste arbejdssteders indretning gælder kun for virksomhedens bedriftsområde.
3
Udenfor bedriftsområdet gælder reglerne for skiftende og midlertidige arbejdssteders indretning (fx hjemmepleje i private hjem, jernbanevirksomhed og
energiforsyningsvirksomheder)
4
Så gælder den del af bekendtgørelsen om faste arbejdssteder der omhandler nødhjælpsudstyr, krav om passende inventar, etablering af mekanisk ventilation til
visse arbejder, krav om forsvarlig belysning. Der stilles ikke krav til den bygningsmæssige indretning af arbejdspladsen
5
Reglerne for faste arbejdssteder gælder her
6
Reglerne for skiftende og midlertidige arbejdssteder gælder her
2
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Side 1

Indretning af arbejdssteder i forhold til organiseringen af arbejdet
Nr.

Arbejdsmiljøproblemstilling

Relevans
Ja/nej

Beskrivelse af risici

Hvordan kan risici imødegås?

Ansvarlig

Løsning i projekt/
Løsning i journal

7

8

9

10

Skiftende arbejdssteder
8
Er der tale om
 Arbejde på fremmed virksomhede, fx
reparationsarbejde eller
rengøringsvirksomhed
 Arbejde i private hjem, fx hjemmehjælp og
hjemmesygepleje
 Arbejde på offentlige steder, som fx
renholdelse og vedligeholdelse af gader mv.
 Arbejde med transport, patruljering eller
redningstjeneste og arbejde i transportmidler,
såsom lastbiler
Bygge- og anlægsarbejde herunder
9
velfærdsforanstaltninger på byggepladser
Hvis der udføres bygge-anlægsarbejde, har det så
en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og er de
ansattes samlede beskæftigelse højst 6
10
manddage?
Hvis der udføres bygge-anlægsarbejde, har det så
en varighed på over 3 hele arbejdsdage, og er de
ansattes samlede beskæftigelse er over 6
11
manddage?

7

Reglerne for skiftende arbejdssteders indretning gælder, når der udføres arbejde udenfor arbejdsgiverens bedriftsområde, bortset fra bygge- og anlægsarbejde
Eks. på arbejde der udføres på skiftende arbejdssteder, og som derfor er omfattet af reglerne for arbejde på skiftende arbejdssteder
9
Arbejde med opførelse af bygninger og konstruktioner, herunder gravnings- og montagearbejder. Bygning af veje, tunnelser, broer, havne o.l., samt arbejde hvor
der foregår reparation, vedligeholdelse, nedbrydning og demontering af sådanne, bygninger mv. For dette arbejde gælder byggepladsbekendtgørelsen.
Bestemmelserne om velfærdsforanstaltninger gælder kun for virksomheder med ansatte.
10
Reglerne for skiftende og midlertidige velfærdsforanstaltninger gælder her
11
Reglerne om indretning af byggepladser er gældende. Herunder krav om velfærdsforanstaltninger i overensstemmelse med B/A bekendtgørelsen.
Velfærdsforanstaltningerne kan stilles til rådighed som skurvogne, der opfylder kravene i skurvognsbekendtgørelsen eller på en anden måde, men med et tilsvarende
niveau.
8
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Indretning af arbejdssteder i forhold til organiseringen af arbejdet
Nr.

Arbejdsmiljøproblemstilling

11

Hvis der udføres bygge-anlægsarbejde, begynder
og afslutter de ansatte så deres daglige arbejdstid
12
på et andet sted end byggepladsen?

Relevans
Ja/nej

Beskrivelse af risici

Hvordan kan risici imødegås?

Ansvarlig

Løsning i projekt/
Løsning i journal

18-07-2016

12

Lokaler og velfærdsforanstaltningerne på samlingsstedet skal opfylde reglerne for faste arbejdssteder
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