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Obekväm arbetstid (OB) 

kl. 05.00  

 
 
 
 
kl. 22.00 

 
 

OB 3 = 80 % av utgående lön 

 
 
 
 
kl. 19.00 

 

OB 2 = 50 % av  
utgående lön 

 
 
 
 
kl. 17.00 

 

OB 1 = 30 % av  
utgående lön 

 
 
 
 
 
 
kl. 06.00 

 
 
 

Ordinarie utgående 
lön 

 
kl. 05.00 

OB 1 = 30 % av  
utgående lön 

 
 
 
 
 

OB 3 = 80 % av 
utgående lön 
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Övertid 

kl. 05.00  

 
 
 
 
kl. 22.00 

 

ÖVERTID D = 110 % av utgående lön 

 
 
 
 
kl. 19.00 

 

ÖVERTID C = 80 % av  
utgående lön 

 
 
 
 
kl. 17.00 

 

ÖVERTID B = 60 % av  
utgående lön* 

 
 
 
 
 
 
kl. 06.00 

 
 

ÖVERTID A = 40 % av  
utgående lön 

 
kl. 05.00 

ÖVERTID B = 60 % av  
utgående lön 

 
 
 
 
 

ÖVERTID D = 110 % av utgående lön 

 Må Ti On To Fr Lö Sö Helgdag 

 
 



Bilaga 2 
 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM PERSONALUTRYMMEN PÅ 
ARBETSPLATSER 

1 INLEDNING 
Arbetsmiljöverkets krav på personalutrymmen framgår av föreskriften AFS 
2009:2 ”Arbetsplatsens utformning”. Delar av föreskrifterna kompletteras 
med denna mellan VVS Företagen och Byggnads träffade överens-
kommelse om vilken standard som ska gälla i personalutrymmen på 
byggnads- och anläggningsindustrins arbetsplatser. Nedan anges den 
funktionsstandard som gäller för bodar, vagnar samt personalutrymme 
som anordnas i befintliga lokaler.  

2  STANDARD FÖR BODAR OCH VAGNAR 
2.1 Allmänna krav  
2.1.1 Bodar 

Minst 3,4 m2 per person (toalett inte inräknad). 
Minst 2,4 meter i takhöjd. 
Anslagstavla för information. 

2.1.2 Vagnar 
Minst 3,0 m2 per person (toalett inte inräknad). 
Minst 2,2 meter i takhöjd, dock godtas en lägre takhöjd i trailerbundna 
personalutrymmen (s.k. combivagnar).  

2.2  Matrum 
Bord med axelbredd 80 cm per person (bredd på borden 70 cm). 
Stolar med ryggstöd. 
Uppvärmningsanordning för mat (kan vara mikrovågsugn). 
Kylskåp. 
Krokar för att hänga upp väska. 

2.3  Omklädningsrum 
Minst ett 30 cm brett låsbart skåp och ett 30 cm brett fack/skåp per 
person för upphängning av arbetskläder.  
Facket och skåpen ska vara minst 50 cm djupa.  
Framför skåp/fack ska finnas en sittbänk med djup 30 cm. 
Låsbart torkutrymme, torkskåp eller motsvarande torkanordning med 
kapacitet att torka kläder och skor till nästa arbetsdag.  

2.4  Tvättrum 
En tvättkran per påbörjat fyrtal personer. 
Dusch med avskärmning.   

 



2.5  Övrigt 
När personalutrymme anordnas i befintliga lokaler ska motsvarande 
standard gälla som för bodar. Om detta får till följd att takhöjden blir lägre 
än 2,4 meter godtas detta.  

Om avsteg behöver göras i övrigt ska en överenskommelse träffas mellan 
arbetsgivare och berörd MB-grupp. Om MB-organisation saknas är 
lokalavdelningen part. 

3  STÄDNING, MATERIAL M.M. 
Daglig städning och härutöver grundlig rengöring en gång per vecka ska 
ske av personalutrymmen.  
Pappershanddukar ska finnas vid tvättplats.  

4  ELEKTRICITET ELLER GAS 
Vid arbetsplatser, där bodar och vagnar inte kan anslutas till elnät, förses 
dessa med gasolanläggningar eller motsvarande för uppvärmning, torkning 
av kläder, varmvattenberedning och belysning. 

5  DUSCH I VAGNAR 
5.1 Regler till och med den 31 december 2014  

Vid kortvariga och rörliga arbeten liksom vid arbetsplatser, där vagnar inte 
kan anslutas till vatten- och avloppsnät kan duschanordning uteslutas. En 
god hygienisk utrustningsstandard ska dock eftersträvas även vid dessa 
arbeten och arbetsplatser. 

5.2  Regler från och med den 1 januari 2015  
Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas tillgång till 
dusch. Kravet på dusch gäller dock inte om det med hänsyn till 
omständigheterna inte är rimligt att tillhandahålla en sådan.   

6  TOALETT 
Vattentoaletter eller torrklosetter av modern typ installeras på lämpligt sätt 
på arbetsplatsen. 

7  STÖVEL OCH SKOTVÄTT 
Stövel- och skotvätt anordnas i anslutning till ingången till bod eller 
bodetablering. Om det inte är möjligt att anordna stövel- och skotvätt vid 
vagn, ska i vart fall stövelskrapa finnas. 

8   ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
8.1 Successiv förändring av standarden 

Intentionen med övergångsbestämmelserna är att det ska ske en successiv 
övergång från nuvarande bodstandard och vagnstandard till den nya 
utrymmes- och inredningsstandarden. 

 



8.2  Bodar 
8.2.1 Nytillverkade bodar 

Den nya utrymmes- och inredningsstandarden gäller från och med den 1 
januari 2010. 

8.2.2 Utrymmesstandard avseende befintligt bodbestånd 
Den nya utrymmesstandarden gäller från och med den 1 januari 2010 och 
ska vara genomförd senast den 31 december 2012. Berörda parter kan ge 
dispens på pågående projekt.  

8.2.3  Inredningsstandard avseende befintligt bodbestånd 
Den nya inredningsstandarden gäller från och med den 1 januari 2010 och 
ska vara genomförd senast den 31 december 2014. Berörda parter kan ge 
dispens på pågående projekt.  

8.2.4 Bodar med takhöjd under 2,4 meter 
Bodar med takhöjd under 2,4 meter är inte tillåtna på byggarbetsplatser 
efter den 31 december 2010. Berörda parter kan ge dispens. 

Generell dispens gäller för bodetableringar på fasta anläggningar där 
utrymmesstandarden vid normal användning överstiger 8 m2 per person. 
Om någon av dem som normalt använder bodetableringen skriftligen begär 
att takhöjden ska vara 2,4 meter upphävs dispensen på detta arbetsställe. 
I sådant fall ska bodetablering med standard enligt punkten 8.2.2 vara 
genomförd inom sex (6) månader. 

8.2.5 Befintliga bodetableringar 
Bodetableringar som görs före den 31 december 2010 för projekt som 
fortgår efter den 31 december 2012 får dock användas under projekttiden 
utan hinder av bestämmelserna i punkterna 8.2.2 och 8.2.3.  

8.2.6 Berörda parter 
Berörda parter enligt ovan är arbetsgivare och berörd MB-grupp på 
arbetsplatsnivå eller i förekommande fall central MB-grupp. Om MB-
organisation saknas är lokalavdelningen part.  

8.3   Vagnar 
8.3.1 Nytillverkade vagnar 

Den nya utrymmes- och inredningsstandarden gäller från och med den 1 
januari 2011. 

8.3.2 Befintligt bestånd 
I befintligt bestånd ska utrymmes- och inredningsstandard (med undantag 
för takhöjden, se nedan) vara genomfört den 31 december 2014.  

Vagnar tillverkade före den 1 januari med en takhöjd lägre än angiven 
standard ska utrangeras senast 18 år efter tillverkningsår. Berörda parter 
(se ovan) kan ge dispens. 

 


