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Gode råd 
 En god arbejdsbeklædning starter med det inderste lag – svedtransporterede undertøj anbefales 
 Vær opmærksom på skiftende arbejdspladser med forskellige temperaturer 
 Installer f.eks. lynporte, automatiske døre eller port-tætninger ved læsseramper/slusehuse for at forebygge 

træk 
 Vær opmærksom på arbejdsrum med stærkt kølende maskiner/ installationer samt arbejde med kolde og  

varme emner 
 Køleposer kan fremstilles med tæt vævning i de områder, hvor personer opholder sig nedenunder 
 Fugt og kulde er en dårlig kombination. Høj luftfugtighed øger afkølingen betydelig 
 Varme fra solindfald gennem vinduer kan mindskes ved solafskærmning 
 Sørg for at vægge, gulve og vinduer mv. er godt isolerede så varme og kuldenedfald herfra mindskes  

mest muligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevante links 
 Arbejdstilsynet vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder, A.1.12, 2005 
 Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i stæk varme og kulde, A. 1.3, 2001 

 

Fakta om temperaturer 

Krav 
Arbejdstilsynet accepterer at temperaturen nedsættes 
til den højeste temperatur, der er tilladt af 
Fødevaredirektoratet. 

 
Vurdér om: 

 Den rette arbejdspåklædning er valgt 
 Om der forekommer træk fra porte, døre, 

vinduer, ventilationskanaler eller lignende 
 Der forekommer kuldenedfald fra køleposer 
 Der er arbejdsrum med stærk varmeafgivende 

belysning, maskiner, kontormaskiner, eller der 
opstår stærk varme fra solindfald 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
 Temperaturen i arbejdsrum skal være passende under hensyn til 

de ansatte og de arbejdsmetoder og den fysiske belastning som 
arbejdet kræver. Temperaturen i arbejdsrum skal tillige være 
uden generende temperaturforskelle 

 Er det ikke muligt at opvarme et arbejdsrum på grund af 
produktionens art eller på grund af forholdene, skal de enkelte 
arbejdspladser opvarmes lokalt. Hvis det ikke er muligt, skal der 
træffes andre foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod 
kulde 

 Hvis produktionen eller produkterne kræver nedkøling, skal denne 
ske på en sådan måde at de ansatte ikke udsættes for 
sundhedsskadelig træk eller kuldestråling. 

 Stærk varme- og kuldestråling skal så vidt muligt undgås, fx ved 
at indkapsle eller afskærme mod varme- eller kuldestråling 

 Ved stillesiddende og stillestående arbejde skal temperaturen 
ligge mellem 18 – 25 ˚C, bedst ca. 21-22 ˚C 

Yderligere tiltag 

 Opvarmning af 
førerkabiner på truck 

 Temperere 
overtræksbeklædning i 
varmeskab til personer, 
der skal ind i kølerum 

 Sørg for at evt. 
ventilationsluft, der 
indblæses ved lav 
temperatur og/eller høj 
hastighed, ikke rammer 
eller påvirker de ansatte  

 Placér stærkt kølende 
eller varmende maskiner 
i særskilte rum 

  


