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2. Checkliste

Vejledning i udfyldelse
Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej-
spørgsmål.
Svares der »Ja« til spørgsmålet, opfylder 
arbejdet lovgivningens krav og vejlednin-
gens retningslinier.
Svares der »Nej«,  eller er man i tvivl, bør 

det punkt i vejledningen, der henvises til, 
læses. BST kan også kontaktes for yder-
ligere hjælp og rådgivning.
Svares der »Nej« til spørgsmål, bør proble-
met overføres til en handlingsplan.

Foranstaltning Ja Nej Nr. i 
vejl. Vejledning i stikord

Planlægning og tilrettelæggelse 
 af arbejdet

1.  Har der været udfoldet særlige bestræ-
belser med hensyn til planlægning og til-
rettelæggelse af arbejdet?

3.1.1
3.1.2

• Generelt og som led i APV
•  Oplæring og instruktion samt generelle og 

konkrete forebyggelsesforanstaltninger

2.  Er de ansatte blevet involveret i planlæg-
ningen og tilrettelæggelsen?

3.1.3
3.1.4

• Ansatte inddrages
• Sikkerhedsgruppe evt. inddraget

3.  Er der etableret rutiner for undersøgelse 
af ulykker og for inddragelse af tidligere 
erfaringer?

3.1.4 •  Rutinemæssig undersøgelse af 
   ulykker

4.  Er der sket afdækning af den mindst 
generende og sundhedsskadelige arbejds-
metode?

3.1.5
3.1.6

•  Afdækning af gener og risici ved
  arbejdet
• Anvisninger for udførelsen af arbej-
  det

5.  Er der givet anvisninger for udførelsen af 
arbejdet?

3.1.5 
– 3.1.8

•  Køretøjets brugsanvisning og værk-
   stedsmanual
• Arbejdsgiveranvisning

6.  Er der udarbejdet rutiner for revision af 
arbejdsanvisninger?

3.1.9 • Revision af arbejdsgiveranvisninger

Information og instruktion

7.  Er de ansatte oplyst om ulykkes- og sund-
hedsfarer ved arbejdet med airbags og 
selestrammere?

3.2.1 • Inden arbejdet påbegyndes

8.  Har de ansatte fået oplæring og instruk-
tion både generelt og i forhold til 
konkrete spørgsmål?

3.2.2 
– 3.2.6

3.1.9

3.1.10

• Af arbejdsgiver eller arbejdsleder
• Skriftlig
• Nyansættelser og nye eller ændrede 
   arbejdsmetoder 
• Køretøjets brugsanvisning eller 
   værkstedsmanual
• Systemer med pyroteknisk ladning

 Generelle foranstaltninger

9.  Er der mulighed for at få viden om deakti-
veringstiden?

4.1.1 • Liste over deaktiveringstider
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Nr. i
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Vejledning i stikord

10.  Er der truffet foranstaltninger til at undgå, 
at der ved pyrotekniske styresystemer kun 
anvendes systemtestere, og at styresyste-
merne ikke udsættes for opvarmning?

4.1.4
4.1.5

• Systemtestere
• Grænser for varmepåvirkning

11.  Er der sikkerhed for, at airbags og 
selestrammere samt tilhørende udstyr, der 
kan være beskadiget, ikke anvendes?

4.1.6 
4.1.7

•  Uemballeret tab og fald på 1/2 meter og 
   derover
• Ledningsnet

 Særligt for airbags

12.  Er der mulighed for at indrette en sikrere 
arbejdsplads, herunder at anvende sikker-
hedsovertræk?

4.2.1
– 4.2.4

• Risikozoner friholdes for genstande og 
   værktøj
• Plads til at arbejde i førerkabinen
• Sikkerhedsovertræk

Særligt for selestrammere

13.  Er der truffet foranstaltninger, således 
at selestrammere ikke udsættes for 
smøremiddel?

4.3.2 • Smøremiddel

Rengøring af køretøj med udløste airbags

14.  Er der anvisninger om anvendelse af per-
sonlige værnemidler?

4.4.1
4.4.2

• Pligt til anvendelse af værnemidler
• Værnemiddeltype

15.  Er de nødvendige værnemidler til stede? 4.4.1
4.4.2

• Værnemiddeltype

16.  Er der anvisninger for anvendelse og 
rengøring af støvsuger?

4.4.3
 4.4.4

• Anvendelse og rengøring af støvsuger

Opbevaring og bortskaffelse af airbags og 
selestrammere med pyroteknisk ladning

17. Er der anvisninger for opbevaring? 4.5.1
– 4.5.3

• Uden opsyn
• Temperaturgrænser
• I aflåste skabe
• Poseside

18. Er der anvisninger for bortskaffelse? 4.5.4
4.5.5

• Udløsning
• Skrot

Førstehjælp m.v.

19.  Er der førstehjælpsudstyr og kan det 
findes?

5.1 
– 5.3

• Førstehjælpsudstyr
• Øjenskylleflaske
• Markering

20.  Findes skiltemarkeret brandsluknings-
udstyr?

5.4 • Brandslukningsudstyr

21. Er flugtveje markeret? 5.5 • Flugtveje

        


