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INDRETNING AF SKURVOGNE OG LIGNENDE
Når arbejdsopgaven på byggepladsen starter, skal der altid anvises velfærdsfaciliteter.             
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de nødvendige faciliteter er til rådighed.                                               

Normalt vil det være i form af en skurvogn, som bl.a. indeholder: 

1.  Toilet
2.  Håndvask med rindende koldt og varmt vand
3.  Badefaciliteter med omklædningsmulighed
4.  Adskilt omklædning og spiseplads
5.   2 skabe til hver ansat, som skal være aflåselige
6.   Køleskab
7.  Tørreskabe
8.  Mulighed for at opvarme mad og vand

Kravene til velfærdsfaciliteter kan også 
opfyldes ved, at de ansatte benytter 
velfærdsfaciliteter i en eksisterende bygning 
– dvs. toiletter, kantine, bad, 
omklædningsrum m.m. Faciliteterne skal dog 
som minimum have samme brugsværdi, som 
almindelige skurvogne. 

Vær opmærksom på, at der er forskel på reglerne for indretning af skurvogne, som er produceret før og efter 1. juli 
2021.
Reglerne for nye og gamle skurvogne, samt de generelle krav til velfærdforanstaltninger kan ses i haandbogen.info 

Når flere køn deler skurvogn
Når der er forskellige køn på byggepladsen, gælder det for skurvognen, at der enten skal være adskilte bade- og 
omklædningsrum eller, at der skal være mulighed for at benytte samme rum hver for sig.

Hvis der ikke er mulighed for adskilte bade- og omklædningsrum, skal det aftales fx skriftligt, hvordan de forskellige 
køn kan benytte de samme bade- og omklædningsrum hver for sig. 

I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal der være et aflåseligt bade- og omklædningsrum, så alle 
køn kan bruge skurvognen samtidigt. 

For ”Miljøvogne” gælder de samme regler som ved skurvogne produceret før 1. juli 2021, selvom de er produceret 
efter den 1. juli 2021 eller senere.
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FAKTA OM INDRETNING AF SKURVOGNE OG LIGNENDE

Arbejdstilsynet har haft BFA-vejledningen til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder 
de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være 
arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået vejledningen i overensstemmelse med regler og 
praksis pr. juni 2020.
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Læs mere: Du kan hente flere faktablade, vejledninger og nyttige informationer om arbejdsmiljø på BFA Bygge & Anlægs hjemmeside www.bfa-ba.dk. 
På www.bygergo.dk kan du få et overblik over andre gode tekniske hjælpemidler, og hvor de kan anskaffes.
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Mobil letvogn
Skurvognen kan være en mobil letvogn, hvis den opfylder de samme krav, som er gældende for indretning af almin-
delige skurvogne. 
Hvis arbejdsgiveren højst har fire ansatte beskæftiget på pladsen og er der max to uger på pladsen kan den mobile 
letvogn være mindre end en almindelig skurvogn. 
Se mere om dette kortvarigt arbejde i haandbogen.info 

Særlige regler
Der er særlige regler ved arbejde, der kan indebære udsættelse for en række farlige stoffer og materialer.

I forbindelse med saneringsarbejde og håndtering af bl.a. PCB, bly, asbest, epoxy, isocyanat, kloakarbejde og asfalt 
skal der etableres helt særlige hygiejnefaciliteter, som rækker ud over de almindelige regler for indretning af skur-
vogne og lignende. Disse krav kan variere, afhængig af, hvilken type arbejde der er tale om, graden af forurening 
etc. For en nærmere beskrivelse af disse henvises til BFAs vejledninger herom.

Flere oplysninger om velfærdsfaciliteter, skurvogne og skurbyer generelt samt velfærdsfaciliteter i forbindelse med 
saneringsarbejde og håndtering af farlige stoffer og materialer kan hentes på www.bfa-ba.dk eller haandbogen.info


