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Denne vejledning handler om
arbejdsmiljø i svømmehaller.

Den kan f. eks. anvendes, når

- kemiske stoffer og materia-
ler bruges

- velfærdslokaler skal 
indrettes

- personlige værnemidler er 
nødvendige

- en sikkerhedsorganisation 
skal oprettes

- arbejdet skal tilrettelægges 

eller der opstår spørgsmål i
forbindelse med hygiejniske
forhold eller betjening af bade-
gæster.

Vejledningen henvender sig til
badepersonalet, inspektører,
arbejdsgivere og sikkerhedsor-
ganisationer i svømmehaller,
samt til de projekterende og
rådgivende.Vejledningen kan
efter omstændighederne ligele-
des anvendes i forbindelse med
arbejdet i varmtvandsbassiner
på sygehuse o.lign.

Vejledningen er udarbejdet i et
samarbejde mellem Kommu-
nernes Landsforening, Forbun-
det af Offentlige Ansatte,
Dansk Funktionærforbund og
Branchesikkerhedsrådet for
service- og tjenesteydelser
(BSR nr. 8).

“Sundt og sikkert arbejde i
svømmehaller” har været fore-
lagt Direktoratet for Arbejds-
tilsynet og udgives med støtte
fra Arbejdsmiljøfondet.
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I svømmehaller, skal nedens-
tående faciliteter normalt være
til rådighed. Faciliteterne må
almindeligvis ikke være fælles
med svømmehallens kunder.

Garderobe 
omklædningsrum:

Hvor omklædning finder sted,
skal der anvises omklædnings-
rum.

Til opbevaring kan, efter oms-
tændighederne, benyttes garde-
robeskabe eller knager. Opbe-
varing må ikke finde sted i spi-
serum.

Personlige værdigenstande skal
kunne opbevares i aflåste rum,
bokse eller garderobeskabe.

Hvor arbejdstøj er særlig udsat
for forurening, f.eks. ved påfyld-
ning af filtreringsmidler og
rensning af filteranlæg, skal det
opbevares adskilt fra gangtøj,
enten i et ekstra skab eller i
særlig omklædningsrum for
arbejdstøj (skabe eller stang-
garderobe).

Omklædningsrum skal kunne
opvarmes og udluftes og skal
holdes rene.Vådt arbejdstøj
skal kunne tørres.
Mænd og kvinder skal kunne
klæde om ugenert hver for sig.

Vaskeindretninger:

Der skal være et passende
antal håndvaske.

Er arbejdet ikke særligt tils-
mudsende, og der ikke arbej-
des med giftige eller sundheds-
farlige stoffer, bør der være 1
håndvask pr. 10 ansatte.

Er arbejdet farligt eller tils-
mudsende, og arbejdes der
med giftige eller sundhedsfarli-
ge stoffer, skal der være mindst
1 ikke håndbetjent håndvask
pr. 3 personer.

Der skal være koldt og varmt
vand og sæbe ved håndvaske-
ne.

Arbejdstilsynet kræver bruse-
bad med varmt vand, hvor
sundhedshensyn eller arbejdets
art kan gøre det påkrævet.
Det kan undertiden være hen-





sigtsmæssigt, hvis badepersona-
let kan benytte svømmehallens
normale vaskeindretninger for
kunderne.

Toiletter:

Der skal være tilstrækkeligt
antal toiletter, der er passende
placeret.

Der skal være mindst 1 toilet
for hver 15 personer.Toiletter-
ne skal holdes rene, og der
skal være håndvaske i nærhe-
den. Normalt skal der være
særskilt toilet for hvert køn
for sig, mindst et for mandlige
og et for kvindelige ansatte.
Der må ikke være adgang
direkte fra spiserum eller
arbejdsrum til toiletterne.

Spiseplads:

Der skal være passende plads
til spisning i spiserum. Man skal
kunne varme mad og drikke,
og medbragt mad og drikke
skal kunne opbevares sund-
hedsmæssigt forsvarligt, f.eks. i
køleskab.

Særlig spiseafdeling skal indret-
tes, når der i almindelighed er

beskæftiget mere end 3 ansatte
samtidig og/eller, hvis der ved
tilsmudsende arbejde ikke klæ-
des om inden spisning.

Der skal være tilstrækkeligt
antal borde og siddepladser
med ryglæn i forhold til antal-
let af ansatte.

Spiserummet skal fremtræde
lyst, venligt og hygiejnisk, og
det skal holdes rent.Vinduer
skal sidde, så man kan se ud.
Gulvarealet bør være mindst
1m2 pr. spiseplads og rumhøj-
den mindst 2.20 m.
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Planlægning af arbejdet

Arbejdsgiveren har ansvaret
for at arbejdet i svømmehallen
kan udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt.

Arbejdet bør tilrettelægges, så
de ansatte har størst mulig
indflydelse på eget arbejde.
Den enkelte ansatte bør der-
for inddrages direkte ved plan-
lægningen af arbejdsopgaven
inden for eget arbejdsområde.

Arbejdet bør planlægges, så
der er mulighed for variation i
arbejdsopgaverne. F.eks. bør
det undgås, at badepersonalet
opholder sig for længe ved
observation af de badende.
Arbejdet kan opleves som
monotont, hvor man i perioder
bliver mindre opmærksom
med risiko for uheld og ulyk-
ker blandt de badende. Endvi-
dere kan det være relevant
med variation i arbejdet når
der arbejdes i rum uden dags-
lystilgang og ved alenearbejde.

Kundebetjening

Badepersonalets arbejde er i
høj grad præget af service og
betjening af kunder samt over-
vågning af de badende.

Kunderne har krav på en kor-
rekt og høflig betjening fra
badepersonalets side, som led i
en god kundebetjening.

Selv om forholdet mellem kun-
der og badepersonalet normalt
er godt kan der fremkomme
episoder med “besværlige”
kunder, som med deres optræ-
den mobber, chikanerer eller
truer badepersonalet med
vold.

Det er derfor vigtigt ved til-
spidsede situationer at være
opmærksom på følgende:

- Vær altid venlig, rolig og 
neutral

- Forsøg at berolige kunden 
og tal vedkommende til 
rette

- Argumenter ikke med 
kunden og lad være med 
at spille helt, hvis en tru-
ende situation er ved at 
opstå.Tilkald arbejdslede-



ren med henblik på at 
bortvise kunden

- Fortsætter kunden med 
en aggressiv adfærd bør 
politiet omgående tilkal-
des

- Det kan være nødvendigt 
ved særlige kritiske situa-
tioner, at de ansatte arbej-
der 2 og 2 sammen og at 
de ansatte udstyres med 
personbåret alarmsystem 
el.lign.

Overvågning

Overvågning af de badende
stiller store krav til badeperso-
nalets opmærksomhed hele
tiden. I tilfælde af tilløb til
uheld eller ulykker eller hvor
ulykker er sket forventes bade-
personalets indgriben.

Manglende muligheder eller
kendskab for badepersonalet
til at gribe ind ved ulykker eller
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til at forebygge ulykker kan i
kombination med de høje
opmærksomhedskrav under et
ofte højt støjniveau opleves
som magtesløshed og dermed
fremkalde stress.

Det er derfor vigtigt, at bade-
personalet instrueres i

- overvågningsteknik (med
henblik på forebyggelse af 
uheld/ulykker)

- førstehjælp
- genoplivnings-teknik
- alarmering ved ulykker

For at lette overvågningen af
de badende er det af stor
betydning, at bassin og hal ind-
rettes hensigtsmæssigt, således
at der tages hensyn til “døde
vinkler”, lys-indfald og kunstig
belysning samt støjniveau.

Voldsepisoder, trusler om
vold eller andre traumati-
ske oplevelser

Det er naturligt at reagere
voldsomt på voldsomme hænd-
elser og reaktionerne kan på
kort sigt vise sig som

- indelukkethed
- lammelse og følelse af 

uvirkelighed
- kraftig og hurtig hjerte-

banken
- svimmelhed
- kvalme
- svedtendens og kuldefor-

nemmelser

På længere sigt vil reaktionen
vise sig som:

- vrede og fortvivlelse
- skyldfølelse og selvbebrej-

delse
- sårbarhed og hjælpeløs-

hed
- søvnløshed
- angst og fortvivlelse

Det er vigtigt at de ansatte
som har været udsat for
voldsepisoder eller andre
traumatiske  oplevelser, tilby-
des mulighed for psykisk at
bearbejde disse episoder, og
samtlige ansatte bør have
kendskab til psykisk krisehjælp.



Badepersonale udsættes kun
lejlighedsvis for støjbelastnin-
ger, der kan skade hørelsen,
men arbejdets karakter med-
fører, at selv relativt lave lydni-
veauer på afgørende måde spil-
ler ind på vilkårene for arbej-
dets udførelse.

Det kræver stor opmærksom-
hed og koncentrationsevne hos
badepersonalet, at holde opsyn
med de badende. Et arbejde
der er vanskeligt at udføre ved
høje lydniveauer.

Man har i svømmehaller
eksempler på målinger af den
samlede støjpåvirkning på et
lydniveau svarende til 62-75
dB(A) (lydniveau måles i deci-
bel(dB)). Ingen person må
udsættes for en støjbelastning
over 85 dB(A) over en 8
timers arbejdsdag.

I svømmehaller er der en ræk-
ke støjkilder af forskellig art.
Det drejer sig f.eks. om støj fra
de badende og støj fra tekni-
ske installationer.

En dårlig rumakustik forstær-
ker støjen i selve hallen.

Ifølge Boligministeriets byg-
ningsreglement 1995 bør efter-
klangstiden (tiden der går indtil
lyden i et lokale er faldet med
60 dB) for svømmehaller med
et rumfang indtil 1500m3 til
undervisningsbrug ikke oversti-
ge 2,0 sekund, regnet som gen-
nemsnit i frekvensområdet 125
- 2000 HZ.

For at forbedre akustikken,
(begrænse efterklangstiden) og
dermed mindske støjen i store
haller kan det være en fordel
at anbringe en del af lydab-
sorptionen nede i højde med
støjkilderne, f.eks. i form af lyd-
absorberende skærmvægge,
som vægbeklædning, eller som
nedhængte sektioner over
særligt støjende områder.

En anden måde at mindske
støjen på kan være at afpasse
antallet af badende til svømme-
hallens størrelse(rumfang).
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Indeklimagener kan blandt
andet vise sig ved, at mange
ansatte klager over træk, kul-
de, for meget varme, dårlig
belysning, for høj eller for lav
luftfugtighed. Desuden kan der
forekomme symptomer
spændende fra hovedpine, una-
turlig træthed, irritation af øjne
eller slimhinder til kvalme og
svimmelhed.

Indeklimagener hos de ansatte
i svømmehaller kan i mange
tilfælde henføres til uheldige
bygningskonstruktioner som
kan være årsag til kondensdan-
nelse og dermed fugtskader
med risiko for gode vækstbe-
tingelser for mikroorganismer
f.eks. skimmelsvampe.

Men dårligt indeklima skyldes
ikke alene mikrosvampe, men
kan også  henføres til:

- dårlig vandbehandling
- stor fordampning fra 

bassiner
- dårligt ventilationsanlæg
- forkert måde at opnå 

energibesparelse på
- solindfald
- støj

- træk
- høje temperaturer

Derfor er det vigtigt at vand-
behandlingen er udført korrekt
i.h.t. miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 195 af 5. april 1988
om vandkvalitet i svømmebas-
siner samt miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 3 af 1988 om kon-
trol med svømmebade.

Det er ligeledes vigtigt at
svømmehallen ventileres rig-
tigt. Det drejer sig især om føl-
gende områder:

- svømmehalsrummet
- bade- og omklædnings-

rum
- kemikalierum

Ventilationsanlægget i svømme-
halsrum skal sikre:

- en god luftkvalitet
- god termisk komfort for 

brugere og personale
- et indeklima og luftmøn-

ster, som minimerer for-
dampningen fra bassin(er) 
og våde gulve.

- tilførsel af nødvendig 
varmeeffekt
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- at kondens på vinduer og 
andre glasarealer mod det 
fri undgås

- at svømmehalsrummet 
holdes på et statisk 
undertryk i forhold til 
omgivelserne.

Svømmehalsrummets tempera-
tur bør være ca. 2 grader C
over bassinvandstemperaturen
for at minimere fordampnin-
gen. De fleste svømmehaller
har en rumtemperatur på 28
grader C og en vandtempera-
tur for svømmebassiner på 26
grader C (Eventuelle børne- og
undervisningsbassiner har en
vandtemperatur på 27 - 28
grader C).

Luftens relative fugtighed bør
være ca. 70 % ved en udetem-
peratur på ca. 20 grader C og
ca. 50 % ved en udetemperatur
på ca. 0 grader C.

Ved ventilation af bade- og
omklædningsrum gælder sam-
me generelle forhold som ved
svømmehalsrum.

I forbindelse med forhold der
har betydning for indeklimaet
gælder det også, at de ansattes
påklædningen skal afpasses
efter forholdene. F.eks. bør
påklædningen ved arbejde i
svømmehalsrummet være T-
shirt, shorts, sokker i ren
bomuld.



herunder OPBEVARING,
HÅNDTERING, MÆRKNING.



I svømmebadsanlæg opbevares,
håndteres og tilsættes farlige,
kemiske stoffer.

Det drejer sig om:
- klorgas
- natriumhypoklorit
- calciumhypoklorit
- saltsyre
- kulsyre
- natriumhydroxid
- “antiklor”
-  “flokningsmiddel”
- natriumklorid
- analysekemikalier
- diatomit
- perlit

Hver især kan disse kemikalier
forvolde alvorlige personska-
der ved indånding af kemikali-
edampe eller ved direkte kon-
takt med de ætsende kemikali-
er.Ved sammenblanding af klor-
holdige kemikalier og syre vil
der udvikles stærkt giftige klor-
gasforbindelser, som ikke alene
vil skade de ansatte, men også
kan forvolde skader på bade-
gæster og personer uden for
svømmeanlægget.

Det er derfor vigtigt, at indret-
ning og betjening af kemikalie-
anlæg samt opbevaring og

håndtering af kemikalier er sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt.

KEMIKALIEANLÆG

Generelle forhold

Kemikalieanlæg skal indrettes,
så de kan oplagre og dosere
kemikalier således, at der på
trods af evt. lækager eller brud
på rørledninger, beholdere og
doseringsudstyr ikke kan ske
en sammenblanding af kemika-
lier eller ske udslip til omgivel-
serne, herunder luft- og afløbs-
systemer.

Kemikalierum

Der skal indrettes separat
kemikalierum for opbevaring
og dosering/produktion af des-
infektionsmidler og separat
kemikalierum for opbevaring
og dosering af pH-justerings-
midler.

I tilfælde af lækage på lagersy-
stem skal den samlede lager-
mængde kunne tilbageholdes i
rummet.
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Gulvafløb må ikke forefindes.

Kemikalierummene skal place-
res, så der er let adgang for
påfyldning af  kemikalier og for
tilsyn og betjening.

Kemikalierum må ikke samtidig
bruges som arbejdsrum, depot-
rum eller gennemgangsrum.

Kemikalierum, der indeholder
trykflasker, skal indrettes, så
der er en dør til det fri.

Kemikalierum skal være velbe-
lyste og være forsynede med
effektiv mekanisk udsugning.
Umiddelbart uden for kemikali-
erum skal opsættes egnede
nødbrusere samt spuleslange.

El- og vvs-installationer skal
udføres i materialer, der kan
modstå påvirkninger fra kemi-
kalieholdig luft.Adgangsdøre
skal være mærket med de
respektive kemikalienavne og
sikkerhedsforskrifter.

Installationer

Alle installationer til påfyldning,
opbevaring og dosering/pro-
duktion skal udføres i materia-
ler, der er egnede til at modstå
kemiske påvirkninger fra
anvendte kemikalier og meka-
niske påvirkninger under brug
og betjening.

Systemer for påfyldning af
kemikalier skal udføres, så der
ikke kan ske forveksling mel-
lem forskellige kemikalier og
således, at påfyldningsanordnin-
ger er sikret mod klimapåvirk-
ninger.Adgang for uvedkom-
mende til installationerne er
forbudt.

Klorelektrolyseanlæg skal
udføres, så brinten fra elektro-
lyseprocessen bortledes på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig
måde.

Mellem kemikalieleverandør og
svømmebadsanlæggets drifts-
personale aftales de tekniske
specifikationer for påfyldning
skriftligt, så der sikres mod fejl-
påfyldning. Det kan f.eks. dreje
sig om udformning af særlige
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og forskellige påfyldningsrør-
koblinger og ved dobbelt nøg-
lesystem. Inden påfyldning bør
driftspersonalet ved en kemisk
analyse sikre sig, at det pågæl-
dende kemikalie er korrekt.

Området, hvor påfyldning fore-
går, bør afspærres og markeres
på behørig vis, medens kemika-
liepåfyldning pågår, så uved-
kommende ikke har adgang. I
påfyldningsområdet bør fore-
findes spuleslange, eltilslutning
for evt. pumpe samt god belys-
ning.Arealet indrettes i hen-
hold til miljøbeskyttelseslovgiv-
ningen.

Personlige værnemidler og
sikkerhedsudstyr

Til brug for personalet under
arbejdet i kemikalieanlæg og
med kemikalier, skal der fore-
findes de nødvendige egnede
personlige værnemidler, som
skal bruges under arbejdet.

Personlige værnemidler og
særlig sikkerhedsudrustning
som skal være placeret rele-
vante steder kan bl.a. omfatte:

- beskyttelsesbriller  
- ansigtsskærm
- handsker
- forklæde
- fodtøj
- åndedrætsværn i form af 

helmaske med egnet filter 
(mod klor)

- øjenskyller eller øjeskylle-
flasker

- nødbruser
- spuleslange
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BRUGSANVISNINGER 
OG MÆRKNING

Brugsanvisninger

Leverandører skal medlevere
en forståelig brugsanvisning på
dansk, til produkter som er
mærket sundhedsskadelig (eller
i forbindelse med diatomit,
indeholder mindst 2 % respira-
belt krystallinsk siliciumdioxid).

Arbejdsgiveren skal for hvert
farligt stof eller materiale udar-
bejde en brugsanvisning tilpas-
set virksomhedens lokale for-
hold (Arbejdspladsbrugsanvis-
ning). Brugsanvisningerne skal
opbevares tilgængeligt for de
ansatte.

Arbejdsgiveren skal sørge for,
at de ansatte, der er beskæfti-
get med stoffet eller materialet
vejledes i brugen heraf og lige-
ledes instrueres i anvendelsen
af brugsanvisningen.

Arbejdsgiverens brugsanvisning
kan udarbejdes bl.a. på grund-
lag af leverandørens brugsan-
visning og evt. tekniske databla-
de. I almindelighed vil leve-
randørbrugsanvisningen, sup-
pleret med oplysninger bereg-
net for arbejdssituationen, kun-
ne anvendes direkte som
arbejdspladsbrugsanvisning.
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Brugsanvisninger skal indeholde følgende 
oplysninger på dansk:

1) identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn 
samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR.nr.), tildelt af 
Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes,
jf. § 5, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført 
på etiketten.

2) sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og 
materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets 
regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske 
opløsningsmidler.

3) fareidentifikation
4) førstehjælpsforanstaltninger
5) brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand
6) forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om 

forholdsregler ved spild på virksomheden
7) håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrif-

ter ved oplagring på virksomheden
8) eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om 

forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om særligt 
arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod 
enegang

9) fysiske og kemiske egenskaber
10) stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved 

opvarmning og brand
11) toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplys-

ninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen
12) miljøoplysninger, jf. § 16, stk. 1, sidste sætning
13) bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse
14) transportoplysninger
15) oplysninger om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelses-

begrænsninger, krav om særlig uddannelse,og særlige krav til alder
m.v. og

16) andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden
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Mærkning

Miljøministeriets bekendtgørel-
se om stoffer og produkter
kræver, at kemikalier, der kan
udgøre en fare for brugeren,
skal mærkes.

Mærkningen der består af et
faresymbol samt R og S sæt-
ninger, giver oplysning om akut
risiko, På mærkningningens
risikosætninger. Normalt vil det
være nødvendigt at søge yder-
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ligere oplysninger om langtids-
virkninger ad andre kanaler,
f.eks. leverandørbrugsanvisnin-
ger.

Brugsanvisningerne skal for-
uden de tidligere nævnte op-
lysninger, oplyse om, at arbejde
med stoffet eller materialet
kan udgøre en kræftrisiko.

Ud over mærkning af beholde-
re og emballage bør de for-
skellige kemikalieinstallationer i
form af påfyldningsanordninger,
pumper, rør, slanger m.m. mær-
kes, så det tydeligt fremgår,
hvilket kemikalie, der transpor-
teres i de forskellige installatio-
ner.

Substitution (erstatning af
skadelige stoffer med mindre
skadelige stoffer)

Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse om stoffer og materia-
ler fastslår princippet om subs-
titution, dvs. erstatning af mere
sundhedsskadelige stoffer og
materialer med mindre sund-
hedsskadelige stoffer og mate-
rialer. Arbejdsgiveren skal i
samarbejde med sikkerhedsor-
ganisationen vurdere, om et
stof kan erstattes med et min-
dre farligt eller mindre gene-
rende stof. Af betydning for
denne vurdering er de tekniske
og økonomiske konsekvenser
set i forhold til sikkerheds- og
sundhedsmæssige forhold.

Metoden kan også gøres til
genstand for vurdering af, om
den kan erstattes med en min-
dre belastende metode.



Erstatning kan således omfatte:

- erstatning af stoffet med 
mindre belastende stof

- erstatning af metode med 
en mindre belastende 
metode

- at der benyttes et mindre 
farligt stof og en anden 
metode

Herudover kan et sammenspil
mellem stoffer og metoder og
andre foranstaltninger så som

- ventilation
- personlige værnemidler
- indkapsling

medvirke til at gøre den totale
arbejdsmiljøbelastning mindre.
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Formålet med rengøring i
svømmeanlæg er at fjerne syn-
ligt og usynligt snavs og hindre
dannelse af fedt- og kalkbelæg-
ninger. Et andet formål er at få
fjernet eventuelle smittefarlige
organismer.

Mange rengøringsmidler kan
give hudgener, eksem og andre
allergiske reaktioner.

Valg af rengøringsmidler sker
ud fra vurdering af

- karakteren af snavset

- overfladens beskaffenhed

- overfladens modstands-
dygtighed over for kemi-
kaliepåvirkning

Rengøringsmidlernes antal bør
holdes på et absolut minimum.
Til rengøring i svømmeanlæg
vil følgende hovedgrupper nor-
malt være dækkende:

1. Universelt rengørings-
middel

2. Grundrengøringsmiddel

3. Vaskeplejemiddel med 
eller uden voks

4. Kalkfjernende rengørings-
middel

5. Toiletrensemiddel

6. Desinficerende 
rengøringsmiddel

Ved valg af midler skal man sik-
re sig

- at produkterne er så lidt 
farlige som muligt, dvs.
uden faresymbol (orange 
mærke med sort tegning).
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- at produkterne indehol-
der så få forskellige stof-
fer som muligt, herunder 
parfume og farvestoffer.

- at der er brugsanvisninger 
på alle anvendte 
produkter.

Der skal være en arbejdsplads-
brugsanvisning på de produk-
ter, der har et faresymbol eller
indeholder opløsningsmidler.

- Bland aldrig rengørings-
midler, syre og base (f.eks.
dannes der giftige klor-
dampe ved blanding af 
klorholdige og syrehol-
dige produkter).

- Brug som udgangspunkt 
kun rengøringsmidler 
direkte fra den originale 
emballage.

- Overhold doseringsvej-
ledninger.

Arbejdsgiveren skal sikre, at de
ansatte får en grundig og fors-
tåelig instruktion i arbejdet
med rengøringsmidler, herun-
der korrekt dosering. De
ansatte skal også have en grun-
dig instruktion i brug af værne-
midler (handsker, åndedræts-
værn, fodtøj m.m.).

I det følgende skema er der
beskrevet forskellige hoved-
gruppers anvendelsesområde,
arbejdsmiljømæssige gener, til-
knyttede værnemidler m.m.
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Hovedgruppe/
rengørings- Universelle rengø- Vaskeplejemidler Grundrengørings-

midler ringsmidler med og uden voks midler
Område pH 7-9 pH 7-9 pH 9-11
og arbejds- neutralt svagt neutralt svagt basisk
miljømæssige basisk basisk
forhold samt
værnemidler

Anvendelses- Daglig rengøring Daglig rengøring Periodisk rengøring
område af overflader, og pleje af af specielt gulve,

der kan tåle vand, gulvbelægninger fliser i våde rum
f.eks. inventar, f.eks. linoleum,
vægge, lofter stengulve

Arbejdsmiljø- - udtørrer huden - udtørrer huden - irriterer huden
mæssige forhold - irriterer øjne - irriterer øjne ved direkte

ved stænk ved stænk kontakt
- irriterer øjne

ved stænk

Værnemidler - brug egnede - brug egnede - brug egnede
handsker handsker handsker

- brug øjenværn

Ved rengøring af diatomitfiltre o.lign. henvises til BSR 8 ‘s vejledning
om dette emne.
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Kalkfjernende Toiletrense- Desinficerende
rengøringsmidler midler rengøringsmidler
pH 1-3 pH 1-3 pH 7-9
surt surt neutralt svagt

basisk

Periodisk rengøring Daglig rengøring Anvendes i.h.t.
af syrefaste over- af WC-kummer stadsdyrlægens
flader i våde rum, og urinaler anvisninger
f.eks. porcelæn, glas,
rustfri stål

- ætsningsfare ved - som ved kalkfjer- - irriterer øjne,
berøring af hud nende rengø- åndedrætsorga-
og ved indtagelse ringsmidler ner og huden.

- irritation af øjne - klorholdige mid-
og luftveje ler udvikler gift-

- må ikke blandes dampe ved kontakt
med klorholdige med syre
stoffer

- brug egnede - brug egnede - brug egnede
handsker handsker handsker

- brug øjenværn - brug øjenværn - brug øjenværn
- brug - brug evt. - brug ånde-

åndedrætsværn åndedrætsværn drætsværn
- brug evt.

overtræksdragt
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Nogle eksempler på pH-værdi:

Stærkt 0
surt

1 Kalkfjernende
rengøringsmidler

2
Toiletrensemidler

3

4

Svagt 5
surt

6

Neutral 7 Desinficerende
rengøringsmidler

8
Vaskeplejemidler

Svagt 9 med og uden voks
alkalisk

10 Universelle
rengøringsmidler

11
Grundrengørings-

12 midler

13

Stærkt 14
alkalisk



Smitte

Miljøstyrelsen har fastsat regler
om hygiejniske forhold i svøm-
mehaller, der bl.a. har til hen-
sigt at hindre spredning af
smittebærende stoffer.

Begrundelsen for disse regler
er, at svømmeanlæg er udsat
for sygdomsfremkaldende
mikroorganismer, der kan
overføres fra de badende.

Mange af mikroorganismerne
findes i badevandet, på gulve,
bænke m.v.

Undgå kontakt med blod,

opkast, afføring, urin, kanyler
og lignende.

Anvend beskyttelseshandsker,
der er egnede til at undgå kon-
takt med blod, opkast eller lig-
nende.

Hyppig vask af hænder og fød-
der formindsker risikoen for at
blive smittet af forurening eller
uhygiejniske forhold.

Brug specielt fodtøj (f.eks.
træsko med skridsikre såler),
for at undgå direkte kontakt
med gulve, hvor badegæster
færdes barfodet. Det er vigtigt,
at fodtøjet rengøres dagligt.



Personale ansat på sygehuse
m.v. til arbejde med patienter i
varmtvandsbassiner vil være
udsat for mange af de samme
arbejdsmiljøforhold, som findes
i svømmehaller.

Udover disse forhold kan der
ved længere ophold i varmt-
vandsbassiner, under behand-
ling af patienter, være risiko for,
at personalet udsættes for

hud- og slimhindeirritationer.
Der bør derfor ved tilrette-
læggelsen af arbejdet tages
hensyn til dette.



Det er vigtigt, at arkitekter,
ingeniører og teknikere samt
andre projekterende kender
arbejdsgangen og arbejdsmil-
jøforholdene i svømmehaller,
og at man sikrer sig, at hensy-
net til et sikkert og sundt
arbejdsmiljø bliver inddraget
allerede på projekterings- og
planlægningsstadiet. Som
eksempel på rådgivning, der er
af betydning for arbejdsmil-

jømæssige forhold i svømme-
haller kan nævnes rådgivning
om ventilation, akustiske for-
hold, om brugen af byggemate-
rialer, om brugen af stoffer,
materialer og filtreringsmidler i
forbindelse med vandbehand-
lingsanlægget.



Den, der projekterer eller
giver rådgivning om bygning og
indretning af en svømmehal,
skal i projektet/rådgivningen
sikre, at den færdige hal og det
hertil knyttede anlæg kan dri-
ves og vedligeholdes sikker-
heds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt. Den projekte-
rende og rådgivende skal bl.a.
sikre,

- at svømmehallen og de 
dertil knyttede områder 
og anlæg kan rengøres på 
en forsvarlig måde,

- at rørsystemer og andre 
installationer i tilknytning 
til bassinet kan efterses 
og vedligeholdes uden, at 
der skal arbejdes i unø-
digt belastende arbejds-
stillinger, f.eks. krybekæl-
dre, ingeniørgange m.v.,

- at påfyldning på anlægget 
af nødvendige kemikalier 
kan ske på fuldt forsvarlig 
måde.
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Arbejdet i svømmehaller
kræver faglig viden om kunde-
betjening, de badendes sikker-
hed, omgang med kemikalier,
førstehjælp og forhold ved
uheld og ulykker. Instruktion,
oplæring og uddannelse er
nødvendigt både af hensyn til
svømmehallens drift og bade-
personalets sikkerhed og sund-
hed.
Der findes kurser, der specielt
retter sig mod arbejde i svøm-
mehaller.
Der er f.eks. kursus om Svøm-
mebadsteknik, Miljø- og sikker-
hed, der afholdes af Dansk Tek-
nologisk Institut-Svømmebads-
teknologi. Kurset indeholder
emner om Arbejdstilsynets
regler og vejledninger samt
kemikaliesikkerhed. Der findes
også kursus for bade- og servi-
cepersonale om svømmebads-
teknik, der er bl.a.indeholder
emner om arbejdsmiljø, hygiej-
ne og rengøringsteknik.
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Billetsalgsrum i forbindelse
med svømmehaller er som
oftest henlagt til forhal eller i
umiddelbar nærhed af ind-
gangsdørene, hvor der kan
forekomme træk og store
svingninger i rumtemperatu-
ren.

Når der indrettes billetsalgslu-
ger, hvor der også i nogle
tilfælde forefindes salg af kios-
kvarer i begrænset omfang, bør
det sikres:

at personalet i billetrum-
met ikke udsættes for 
træk

at lokalet er opvarmet og 
ventileret, evt. et statisk 
overtryk i forhold til 



omkringliggende rum (ind-
blæsning med opvarmet 
friskluft til opretholdelse af 
en ønsket opholdstempe-
ratur i rummet)

at der er dagslystilgang

at der er etableret 
mulighed for flugtvej

at rummet bør have en 
sådan størrelse, så arbej-

det i rummet ikke giver 
anledning til ulempe eller 
klaustrofobiske fornem-
melser for personale,
der arbejder i rummet
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Sikkerhedsarbejdet skal tilret-
telægges efter bestemmelserne
i Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse om virksomhedernes
sikkerheds- og sundhedsarbej-
de.

I svømmehallen oprettes der
sikkerhedsgruppe, hvis der er
10 eller flere ansatte (5 eller
flere fra 1.7.1998) beskæftiget.
En sikkerhedsgruppe består af
en arbejdsleder og en sikker-
hedsrepræsentant valgt af med-
arbejderne.Ved 20 eller flere
ansatte, skal der dannes et sik-
kerhedsudvalg.

Når der skal tages stilling til,
om sikkerhedsarbejdet skal
organiseres, medregnes alle
ansatte, der ikke har arbejdsle-
dende funktioner. I svømmehal-
ler vil det sige badepersonale,
kontorpersonale, rengørings-
personale m.fl.

Hvor der ikke skal oprettes
sikkerhedsorganisation efter
bekendtgørelsen, skal arbejds-
giveren sørge for, at samarbej-
det om sikkerhed og sundhed
kan finde sted. Samarbejdet
udføres ved personlig kontakt
mellem arbejdsgiveren, eventu-
elle arbejdsledere og øvrige
medarbejdere i svømmehallen.

Sikkerhedsrepræsentanten skal
snarest og inden 4 uger efter
valget tilmeldes det lovpligtige
“§9 - sikkerhedskursus”. Det
samme gælder den arbejdsle-
der, der er medlem af sikker-
hedsgruppen.

Sikkerhedsgruppen skal kon-
trollere, at der gives effektiv
instruktion, og at maskiner,
redskaber og andre tekniske
hjælpemidler m.v. er indrettet
og anvendes på en sikkerheds-
og sundhedsmæssig fuldt for-
svarlig måde. Endvidere skal
der sørges for, at stoffer og
materialer kun anvendes ved
arbejdsprocesser og -metoder,
der effektivt sikrer de ansatte.
Endelig skal sikkerhedsgruppen
inddrages i planlægningen af
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alle forhold, som har sikker-
heds- og sundhedsmæssig
betydning, f.eks.

- arbejdsgang, arbejdsmeto-
de eller ændringer heri,

- arbejdsstedets indretning,
- anskaffelse og ændringer 

af tekniske hjælpemidler,
- indkøb og brug af stoffer 

og materialer.

Arbejdspladsvurdering (APV)
har særlig betydning for det
daglige såvel som det mere
langsigtede arbejde for et godt
arbejdsmiljø. APV skal fra den
1.1.1998 være skriftlige og
udarbejdes med inddragelse af
sikkerhedsorganisationen.

Sikkerhedsgruppen skal have
den fornødne tid til at udføre
sine opgaver, alt efter svømme-
hallens sikkerheds- og sund-
hedsmæssige standard.

Sikkerhedsudvalget vurderer
hvor megen tid, der skal stilles
til rådighed for sikkerheds-
gruppen.

Ved oprettelse af en sikker-
hedsorganisation for medarbej-
dere, der er ansat på arbejds-
steder med få ansatte, kan man
vælge mellem 2 modeller.

Den første model består i, at
der uanset antallet af medar-
bejdere, vælges en sikkerheds-
repræsentant og udpeges en
arbejdsleder, der kan danne
sikkerhedsgruppe på hvert
arbejdssted.

Den anden model indebærer,
at man for flere arbejdssteder
kan lade medarbejdere fra alle
berørte arbejdssteder vælge
sikkerhedsrepræsentant og
lade udpege arbejdsleder til en
fælles sikkerhedsgruppe.
Vælges den sidste model, skal
sikkerhedsrepræsentanten
gives mulighed for at varetage
sine sikkerhedsmæssige opga-
ver ved besøg på de arbejds-
pladser, som er omfattet af sik-
kerhedsgruppen. Besøg sker
efter aftale med ledelsen.
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Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse nr. 540 af 2. september
1982 om stoffer og materialer,
med senere ændringer.

Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse nr. 867 af 13. oktober
1994 om arbejdets udførelse.

Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse nr. 1163 af 16. decem-
ber 1992 om faste arbejdsste-
ders indretning.

Arbejdstilsynets bekendtgørel-
se nr. 746 af 28. august 1992
om brug af personlige værne-
midler.

Arbejdstilsynets anvisning nr.
4.0.0.1 af august 1994 om vur-
dering af sikkerheds- og sund-
hedsforholdene på arbejdsplad-
sen (arbejdspladsvurdering).

AT-meddelelse nr. 1.01.9 af
januar 1996 om indeklima.

BSR 8 branchevejledning om
Diatomitfiltre i Svømmehaller,
1995.

Dansk Standard DS 477, 1.
udgave, 1996, Norm for svøm-
mebadsanlæg.

Dansk Svømmebadsteknisk
Forening, Rengøring i svømme-
anlæg.

Boligministeriet, Bygge- og
Boligstyrelsen, 1995, Bygnings-
reglement.

Miljøministeriet, bekendtgørel-
se nr. 195 af 5. april 1988 om
vandkvalitet i svømmebassiner.

Miljøstyrelsen, vejledning nr.
3/1988 om kontrol med svøm-
mebade.
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Arbejdsministeriet har i 1977
godkendt 12 branchesikker-
hedsråd, der tilsammen dækker
alle arbejdsmarkedets bran-
cher.

Hvert branchesikkerhedsråd er
sammensat sådan, at antallet af
repræsentanter for de ansatte
er lige så stort som antallet af
arbejdsgiver- og arbejdsleder-
repræsentanter tilsammen.

Branchesikkerhedsrådet for
service- og tjenesteydelser
(BSR 8) har følgende brancher
tilknyttet:

Ejendomsservice, Frisører,
Hoteller, Politi, Rengøringsvirk-
somhed, Restaurationsvirksom-
hed, Stor-køkkener,Telekom-
munikation,Vaskerier, Renseri-
er,Vægtere.

Vagttjeneste, Biblioteker, Bota-
niske- og zoologiske haver, For-
lystelsesvirksomhed (herunder
erhvervsmæssig musik-udøvel-
se), Forsvar, Fyrvæsen, Fængs-
elsvæsen, Kirker, Kloak- og
vandvæsen, Museer, Renovati-
onsvæsen, Skorstensfejere,Tea-
ter, Film, Radio og TV.

Branchesikkerhedsrådene har
til opgave at:

- kortlægge branchens 
særlige arbejdsmiljøpro-
blemer

- bistå branchens virksom-
heder ved løsning af 
arbejdsmiljømæssige 
spørgsmål

- give oplysning og vejled-
ning om de regler og 
bestemmelser, der gælder 
for branchen til organisa-
tioner og virksomheder.

Til at løse ovennævnte opgaver
har branchesikkerhedsrådene
konsulenter, som desuden
udarbejder informationsmateri-
ale og deltager i oplysnings- og
undervisningsvirksomhed om
arbejdsmiljø.

En af Rådets hovedaktiviteter
ligger i årene frem til år 2000 i
indsatsen mod ensidigt genta-
get arbejde og det udviklende
arbejde.

Hvis du vil vide mere om bran-
chesikkerhedsrådene, kan du
købe pjecen “Branchesikker-
hedsrådene” i Arbejdsmiljøfon-
det - varenr. 112260, kr. 30,-
1994.
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Rådet har pr. 1. oktober 1997 udsendt vejledninger om:

● Alarmering på hoteller ved brand 
og lignende

● Alene-arbejde inden for 
Telekommunikationsområdet

● Arbejde i antenner og antenne-
master

● Arbejde i bunkere
● Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 

ved musikerarbejde
● Arbejdspladsvurderinger
● Beskyttelse mod AIDS
● Beskyttelse mod smitsom 

leverbetændelse
● Diatomitfiltre i Svømmehaller
● Ensidigt Gentaget Arbejde 

i Køkkener
● Ensidigt Gentaget Arbejde indenfor 

Rengøring
● Ensidigt Gentaget Arbejde 

i Telebranchen    
● Ensidigt Gentaget Arbejde 

i Vaskeribranchen
● Ergonomi og rengøring
● Frisør-kosmetik-produkter
● Hotelrengøring
● Højtryksspuling       
● Høreskader i forsvaret
● Indbæring af øl og vand
● Installation og brug af mikrobølge-

ovne
● Kemisk desinfektion
● Organisters arbejdsmiljø
● Overtrækstøj ved snerydning
● Pot & Pande - om arbejdsmiljø 

i institutionskøkkener

● Rengøringsbranchens APV og 
den gode arbejdsmiljø standard:

- Kontorer - Skoler - Daginsti-
tutioner - Døgninstitutioner

- Hospitaler - Sygehuse
- Hoteller
- Storkøkkener - Levneds-

middelindustri
- Tog - Fly - Bus

● Rengøring i Særligt Forurenede 
Lokaler

● Rengøringsfirmaers interne 
sikkerhedsorganisation

● Rengøringsmidler
● Sikkerhed og arbejdsmiljø for 

ejendomsfunktionærer
● Sikkerhedsorganisationens 

arbejde med Indeklima
● Sikkerhedsregler ved rengøring,

hvor radioaktive stoffer 
anvendes

● Stegeos og ventilation i restaura-
tionskøkkener

● Storkøkkener
● Arbejdsmiljø på teatre
● Vold og trusler om vold 

i restaurationsbranchen

Vejledningerne kan købes i
Arbejdsmiljøfondet



Direktoratet for Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100  København Ø
Tlf.: 39 15 20 00

Arbejdsmiljøfondet
Vermundsgade 38
2100  København Ø
Tlf.: 39 16 05 00

Branchesikkerhedsrådet for 
service- og tjenesteydelser
(BSR nr. 8):

Arbejdsgiversekretariatet
Rosenørns Allé 1
1970  Frederiksberg C
Tlf.: 35 37 47 11

Arbejdsledersekretariatet
Vermlandsgade 65
2300  København S
Tlf.: 32 83 32 83

Arbejdstagersekretariatet
Trommesalen 3,4.
1614  København V
Tlf.: 31 23 80 11




