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3.9 Bilag 9 Checkskema for belysning 

Byggepladsens adresse:______________________________________________________________ 

Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________ 

Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________ 

Nedenstående skema udfyldes ved arbejdsmiljøgennemgang om belysning 

Arbejdsmiljøemne 

Se Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg bl.a. afsnit 
om belsyning. 

I orden 
JA/NEJ 

Hvis ikke 
beskriv hvor 
og hvad 
problemer er 

Beskriv 
løsningen på 
problemet 

Navn 
ansv. og 
dato for 
løsning  

Er orienteringsbelysningen beskrevet i plan for 
sikkerhed og sundhed (PSS)?  
Er det beskrevet hvilken del af belysningen den 
enkelte entreprenør har ansvar for? 

    

Er kontakter placerest så tæt ved indgangen som 
muligt 

    

Er det muligt at tænde arbejdsbelysningen 
vedindgangen til rum hvor orienteringsbelysning 
ikke er ført ind? 

    

Er det sikret at kontakterne ikke er placeret så man 
ved en fejltagelse kan komme til at slukke lyset for 
alle? 
(Brug evt. en nøgleafbryder)  

    

Er områder og rum, der ikke er tilstrækkelig belyst 
afspærret eller afmærket? 
Er der lokaler hvor der er risiko for, at man kan 
falde eller anden måde komme til skade afspærret? 

    

Er depot med sikringer og lamper anbragt på et let 
tilgængeligt sted? 

    

Er belysningen blændfri, uden reflekser eller 
medfører den generende varme? 
(Anbring fx altid lys fra mindst to sider – det hjælper 
mod dybe skygger) 

    

Er armaturer der anvendes under åben himmel 
konstrueret til det?  
Et defekt armatur kan være årsag til el ulykker. 

    

Har de relevante lamper den nødvendige 
jordforbindelse? 

    

Er orienteringsbelysningen på minimum  25 lux? 
(Orienteringsbelysning er den belysning, som er 
nødvendig for at mennesker og køretøjer kan 
færdes sikkert på pladsen) 

    

Er arbejdsbelysningen afpasset efter de 
arbejdsopgaver der skal udføres? 
Orienteringslys                                    25 lux 
Groft arbejde                                       50 lux 
Mere krævende arbejde                     100 lux 
Overdækket arbejdsplads                  200 lux 
Montagearbejde                                 300 lux 
Præcisionsarbejde                             500 lux 
Man kan måle belysningens styrke med et luxmeter 

    

Opfylder byggeplads el – installationerne kravene i 
stærkstrømsreglementet? 

    

Er de nyoprettede elinstallationer anmeldt til det 
lokale elforsyningsselskab, og efterset hver 3. 
måned af en autoriseret elinstallatør? 
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