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Ansvaret
En god arbetsmiljö innehåller många olika delar. En viktig sådan del
är personalutrymmen. Med detta menas utrymmen för måltider,
ombyte, tvätt, torkning av kläder, vilrum mm.

Personalutrymmen ska vara anpassade till arbetets natur och varak-
tighet, antalet nyttjande personer och könsfördelning. Det finns
särskilda bestämmelser för tillfälliga arbetsplatser som t ex bygg-
arbetsplatser. Inom bygg- och anläggningsbranschen används ofta
särskilt inredda bodar som personalutrymme.

Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter samt
kollektivavtal reglerar vilka krav som ställs på personalutrymmen.
De grundläggande föreskrifterna finns i AFS 1997:6. Vissa bransch-
krav kan finnas i kollektivavtalen inom de olika avtalsområdena.

Det är enligt arbetsmiljölagen (3kap 7§) byggherren, såsom
samordningsansvarig, som har ansvar för att det finns tillräck-
liga och acceptabla personalutrymmen på en byggarbetsplats.
I de administrativa föreskrifterna kan samordnings- och kostnads-
ansvar regleras.
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Funktionen
Allmänt gäller att ett personalutrymme ska fylla den funktion för
vilken det är avsett.

Detta innebär att personalutrymmet ska ...

... ha tillfredsställande
ventilation

... vara tillräckligt stort

... vara
lättstädat

... ha öppningsbart
fönster

... vara rätt utrustat

... ha lämplig belysning
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Utrustningen
Måltider ska kunna intas i ett särskilt matrum eller matutrymme.
Detta ska ha sittplatser med ryggstöd vid ett matbord med god plats
för alla som äter samtidigt. Vidare ska det finnas kylskåp och upp-
värmningsanordning för mat.

Vid t ex anläggningsarbeten kan kylskåp, spis och uppvärmnings-
anordningar drivas med gasol. För belysning, fläktar mm kan ett eller
flera 12-voltsbatterier användas. En vattentank, som står frostfritt,
behövs för tvättmöjlighet.

Det ska finnas tillgång till toalett med tvättplats. Om det inte går att
ansluta toaletten till vatten och avlopp så kan en modern torrklosett
vara acceptabel. Om möjligt bör det finnas skilda toaletter för män
och kvinnor, men detta är inget krav.

På varje arbetsställe ska det finnas
eller lätt kunna ordnas utrymme
för tillfällig vila vid plötsliga
sjukdomstillstånd.
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Utrymmet
Moderna personalbodar uppfyller vanligen kraven på standard och
utrustning. Antalet och storleken på bodarna måste givetvis anpassas
till antalet personer som samtidigt kan komma att använda bodarna.

Vid tillfälliga arbeten på fasta arbetsplatser, till exempel ombygg-
nadsarbeten på en fabrik, kan de ordinarie personalutrymmena an-
vändas. Förutsättningen är då förstås att dessa utrymmen är dimen-
sionerade och utrustade för att klara ett utökat antal användare.

Ett särskilt ordnat personalutrymme i fastigheten avsett för tillfällig
personal som ska utföra service-, reparations- eller ombyggnads-
arbeten, kan vara en god investering för en fastighetsägare.

Utrymda bostadslägenheter
uppfyller i regel inte kraven
utan att särskilda åtgärder
vidtas. Vanliga lägenheter
behöver oftast kompletteras
med t ex klädutrymmen och
låsbara skåp för värdesaker.
Källarutrymmen utan fönster

uppfyller oftast inte kraven.

Särregler finns för
klädrum vid arbete
med farliga ämnen.

Personalutrymmen
får inte användas
samtidigt för andra
ändamål eller vara
inredda så att funk-
tionen försämras.
Det får t ex inte an-
vändas som förråd
eller reparationsplats.
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Städning och hygien
Personalutrymmen ska hållas rena och snygga. Städrutiner ska upp-
rättas. Normalt ska de städas varje dag
och alla ytor rengöras grundligt varje vecka.

Rent dricksvatten ska finnas. Helst bör
anslutning till vattenledning ordnas.

Tvagning ska kunna ske vid tvättplats
och med varmt vatten. Här ska det
också finnas tvål, pappershanddukar,
tyghanddukar eller torkanord-
ning. Det ska finnas minst en tvättkran
per fyra personer. Om det går att ordna anslutning till vatten
och avlopp så ska det också finnas dusch.

Var och en ska ha ett eget låsbart skåp för sina gångkläder och ett
separat skåp eller fack för sina arbetskläder. Skåpen ska vara tillräck-
ligt rymliga och vara uppvärmda eller finnas i  ett varmt utrymme.
Det ska även finnas torkmöjligheter för skor och arbetskläder med
tillräcklig kapacitet i förhållande till
antalet personer.
I omklädningsrummet ska det finnas
sittplatser för alla som normalt
byter om samtidigt.
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Några exempel...
Exempel på kombinationsmöjligheter

Personalvagn för tre personer, med toalett

Mindre bod för 4 personer

Större bod för 8 personer

(Vagnens mått: 4280 mm x 2350 mm)
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Personalutrymmen

på tillfälliga arbetsplatser

- ett byggherreansvar!

Arbetsmiljölagen 3 kap 7 §

”Den som låter utföra byggnads- eller
anläggningsarbete är ansvarig för sam-
ordning av åtgärder till skydd mot ohälsa
och olycksfall på gemensamt arbetsställe
för verksamheten ...
...
Den som har ansvar enligt denna para-
graf skall se till att ...
...
...
5. personalutrymmen och sanitära anord-
ningar inrättas på arbetsstället i behövlig
omfattning.
...”
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Denna skrift kan beställas och även hämtas via
Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org


