Tjekliste 4

Renovering, nybygning
og ombygning
Sæt X i JA eller NEJ.

STØJPOLITIK
Har virksomheden en politik vedrørende støj, som skal følges?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Fx en målsætning om, at arbejdspladser skal indrettes efter en systematisk
analyse af aktiviteter, behov og ønsker.

Har virksomheden en byggepolitik, som skal følges?
Fx om opfyldelse af kvalitetskriterier eller om indhentning af speciel ekspertise.

INVOLVERING
Er arbejdsmiljøorganisationen inddraget i projektet?
Arbejdsmiljøorganisationen skal i henhold til arbejdsmiljøloven inddrages
i projekter med renovering, ombygning og nybygning. Hvornår involveres
arbejdsmiljøgruppen? Hvordan behandles projektet i arbejdsmiljøudvalget?

Er de berørte medarbejdere involveret?
De personer, der skal arbejde i kontoret, har ofte en viden og erfaring, som
med fordel kan inddrages i projektet.

RÅDGIVERE
Er der inddraget rådgivere med akustisk kompetence?
Beregning og projektering af akustiske løsninger kræver speciel kompetence.

Er rådgivere og entreprenører bekendt med deres arbejdsmiljøforpligtelser?
Fremgår blandt andet af Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres
pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

DET ’GAMLE’ KONTORRUM
Er der erfaringer fra den gamle kontorindretning, der kan anvendes
i det nye?
Fx om specielle relationer eller om specielle behov for IT, telefoner eller andet
udstyr.

Indeholder APV’en oplysninger, der bør tages hensyn til?
Fx om specielle situationer, der bør fokuseres på.

Noter..

Sæt X i JA eller NEJ.

ARBEJDE OG KONTORRUM
Er der gennemført en vurdering / analyse af, hvilken kontortype
der er mest velegnet til den type arbejde og de aktiviteter, der
skal udføres?
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NEJ

JA

NEJ
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NEJ

JA

NEJ
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NEJ

JA

NEJ

Kontorstørrelse, layout og indretning tilpasses det arbejde, der skal udføres,
de mennesker, der skal udføre det, og den kultur, der ønskes fremmet.

Skal der udføres koncentrationskrævende fordybelsesarbejde i
kontoret?
Ved denne type arbejde medfører støj og forstyrrelser reduceret effektivitet,
klager og nedsat trivsel. Kontoret skal derfor indrettes med speciel hensyntagen til dette arbejde.

Er det vigtigt at kunne tale ubesværet med kolleger på de
nærmeste arbejdspladser?
Kommunikationsarbejdspladser kræver møblering, indretning, placering og
akustik, så man kan tale uforstyrret med de nærmeste kolleger uden at
forstyrre de kolleger, som man sidder længere væk fra.

Er tale i telefon den væsentligste aktivitet?
Call-centre og tilsvarende arbejdspladser kræver speciel kontorudformning,
indretning og akustik. Gode headset og telefonsystemer kan reducere støj og
forstyrrelse.

Skal der både udføres koncentrationskrævende arbejde og
kommunikationsarbejde i samme kontorrum?
Kombinationen af koncentrationskrævende arbejde og talende kommunikation
i samme kontor er en stor udfordring. Det kræver speciel fokus på rumdisponering, akustik, indretning, placering og adfærd.

Arbejdes der i varierende projekter og teams?
Hvis arbejdet i kontoret er organiseret ud fra varierende projekter og teams,
er der ofte behov for en fleksibel kontorindretning med akustisk adskilte
områder, der kan tilpasses de forskellige projekter.

Noter..

Sæt X i JA eller NEJ.

KONTOR - LAYOUT
Indgår støj, forstyrrelse og kommunikation i overvejelserne om
kontorstørrelse, layout, indretningsplan og placering?
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De enkelte medarbejdere skal sidde sammen med dem, som de har behov for
at kunne kommunikere med direkte fra deres arbejdsplads, og være akustisk
adskilt fra medarbejdere, som de ikke skal forstyrres af.

Er der tilstrækkelig mange separate rum og mødesteder?
I et stille kontor er der behov for separate rum eller områder, hvor man kan tale
og holde møde uden at forstyrre. Omvendt er der i et kontor med megen tale
og aktivitet behov for stillerum eller områder til koncentration og fordybelse.

Er gangveje hensigtsmæssigt placeret?
Der bør ikke være trafikerede gangveje tværs igennem kontoret. Trafikerede
gangveje bør være afskærmet og placeret i yderkanten af arbejdsområderne.

REGLER OG ANBEFALINGER
Er Arbejdstilsynets vejledende minimumsværdier overholdt?
Arbejdstilsynets vejledende minimumsværdier skal overholdes, men vær
opmærksom på, at det er minimumsværdier, der i mange tilfælde ikke sikrer tilstrækkelig gode akustiske forhold.

Er bygningsreglementets anbefalinger overholdt?
Bygningsreglementets anbefalinger er strengere end Arbejdstilsynets vejledende
minimumsværdier og sikrer normalt komfortabel akustik i kontorer.

KONTORRUMMETS OVERFLADER
Er loftet kraftigt absorberende?
Loftet bør være opbygget af Klasse A akustikplader.

Er væggene tilstrækkelig absorberende?
Mindst 10-15 % af absorptionen bør være placeret på lodrette flader.

Kan der være problemer med støj fra fodtrin?
Tæpper og nogle gulvkonstruktioner forhindrer problemer med støj fra fodtrin
(trommelyd).

Noter..

