
 Fakta om temperatur Juni 2018 

Slagteri- og kødbranchen

Temperaturområde 5 C 8 C 12 C 
Aktivitetsniveau Lavt Højt Lavt Højt Lavt Højt

Inderbeklædning: 
Højhalset, langærmet trøje 
Lange benklæder 

Udleveres: 
2 stk. 
2 stk. 

X
X

X
X

X
X

X
X

Mellembeklædning: 
Vatteret termo- eller fiberjakke/vest 
Vatteret termo- eller fiberbenklæder 

1 stk. 
1 stk. 

X
X

X
X

X
X

Fodbeklædning: 
Termosokker 
Isolerede støvler 
Snøresko, træsko m. bøjelig sål eller gummistøvler 

2 par 
1 par 
1 par 

X
X

X
X
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Håndbeklædning: 
Yderhandsker 
Inderhandske 

 
-
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(X)2 
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Krav 
Arbejdstilsynet accepterer, at temperaturen nedsættes til den højeste temperatur, 
der er tilladt af Fødevarestyrelsen  
Vurdér om: 
• den rette arbejdsbeklædning er valgt
• om der forekommer træk fra porte samt døre eller lignende
• der forekommer kuldenedfald fra køleposer
• der er arbejdsrum med stærk, varmende belysning eller solindfald

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 eller automatisk døre for at forbygge træk
• Vær opmærksom på arbejdsrum med stærkt kølende maskiner/installationer

samt arbejde med kolde eller 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.

Yderligere tiltag 
• Opvarmning af truckens

førerkabine. 
• Temperer overtræks-

beklædning i varmeskab 
til personer, der skal ind 
i kølerum. 

Relevante links 
Arbejdstilsynets vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder, At-vejledning A.1.12. Klik her. 

Ved »Lavt aktivitetsniveau« forstås: Siddende eller stillestående let arbejde. 
1) Fodtøj efter gældende lokale aftaler.

2) Anvendelse af handsker og valg af type og antal udleveret par afhænger af temperatur, arbejdets art og de
veterinære bestemmelser. 

Fra overenskomst mellem DI og NNf for slagteområdet (kap VI arbejdstøj § 27) 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/temperatur-arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-12/

