
 
 
Lokalernas utformning AML 
Vad säger lagen? 
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2009:02 - Arbetsplatsens 
utformning 
"6 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande 
utrymmen skall ha en med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd 
samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda. 
11 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen, som 
är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, skall det normalt finnas tillfredsställande 
dagsljus och möjligheter till utblick. 
18 § Arbetslokaler och personalutrymmen skall vara så ordnade och ha sådana 
ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som 
alstras i lokalerna att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. I lokaler 
där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning kan 
koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten är 
tillfredsställande. I sådana lokaler skall en koldioxidhalt under 1000 ppm 
eftersträvas. 
108 § Arbetstagare skall kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Om 
det behövs skall ett särskilt pausutrymme ordnas. 
109 § På arbetsställen skall det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en lämplig 
vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. På större 
arbetsställen skall viloplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum. "  

 
Bildskärm 

Vad säger lagen? 
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1998:5 - Arbete vid bildskärm 
"3 § En bildskärmsarbetsplats skall utformas så att det inte uppkommer 
besvärande bländning och reflexer från den omgivande miljön. Detta skall 
åstadkommas genom att arbetslokalernas och arbetsplatsens utformning 
samordnas med placeringen av och de tekniska egenskaperna hos de artificiella 
ljuskällorna. Fönster skall ha justerbar anordning för avskärmning av dagsljus 
som lyser in på arbetsplatsen. Där det behövs för att undvika besvärande reflexer 
skall arbetsytor vara lågreflekterande. Syn- och belysningsförhållanden får inte 
ge upphov till olämplig arbetsställning. 
4 § Arbetsplatsen skall vara dimensionerad, utformad och utrustad så, att den 
arbetande kan inta bekväma arbetsställningar samt variera arbetsställningar och 
arbetsrörelser." 
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