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Hvor spiser du?



Alle arbeidstakere i bygge- og  anleggsbransjen skal  
normalt ha tilgang til spise-, vaske- og skifterom, samt wc.

Denne brosjyren er en veileder som vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en  
sikker og trygg måte. Aktører i bransjen plikter å opptre i tråd med regelverket.  
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Spiserom
Spiserom skal ha sitteplass  
til alle på arbeidsplassen. 

Oppvarmet
Brakka skal være  
varmet opp. 

Arbeidsutstyr
Unngå å lagre verktøy på 
spiserommet eller på wc. 

Wc
Det skal være tilgang  
til wc.

Håndvask
Det skal være tilgang  
til håndvask med varmt  
og kaldt vann.

Smittefarlig arbeid
For arbeidstakere som 
driver med vann/avløp eller 
annet smittefarlig arbeid,  
er tilrettelegging av brakker 
med relevante tiltak for 
hygiene, spesielt viktig. 

Garderobe med tørkeplass
Det skal være plass nok til 
å henge fra seg arbeidstøy, 
tørke og skifte klær. 

Rengjøring
Brakka skal  
rengjøres jevnlig.

Førstehjelpsutstyr
Oppbevaringssteder for 
førstehjelpsutstyr skal  
være godt merket og lett 
tilgjengelig. 

Plassering
Brakka skal være 
hensiktsmessig plassert  
i avstand til arbeidsstedet

Farlige stoffer
Når det gjelder arbeid med 
asbest og andre farlige 
stoffer gjelder egne regler 
for brakke
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Minstekrav for alle arbeidstakere 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for brakke på arbeidsplassen  

samt at de tolv minstekravene blir fulgt opp. 

Adskilt spiserom
Spiserom skal være adskilt 
fra arbeidsstedet.
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Fondet for regionale verneombud  
i bygge- og anleggsbransjen 
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse: Stenersgata 1 E, Oslo
Nettside: www.rvofond.no 
Telefon: 815 58 070 
Organisasjonsnr: 975 945 065

Organisering
Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981  
og er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiver organisasjonene 
Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og arbeidstaker-
organisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Ordningen  
finansieres av en årlig avgift som innbetales av bedriftene i bygge- og anleggs-
bransjen. De regionale verneombudene for anleggsbransjen oppnevnes av Norsk 
Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene for byggebransjen  
oppnevnes av Fellesforbundet.  

Sekretariatet 
Sekretariatet administrerer blant annet innbetalingen av avgiften.  
De svarer på spørsmål om avgiftsberegning og avgiftsplikt.
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